
ลกัษณะของผู้สัมผสัหรือผู้สงสัยว่าสัมผสัโรคพษิสุนัขบ้า อ าเภอบ้านตาก จังหวดัตาก
ปีงบประมาณ 2559 

บทคัดย่อ 
การศึกษาลกัษณะของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไป ความแตกต่างของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้กบั
การไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และเพื่อศึกษาความแตกต่างขอ้มูลสัตวน์ าโรคกบัประวติัการฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของสัตว ์ โดยทบทวนแบบรายงานผูส้ัมผสัหรือสงสัยว่าสัมผสัโรคพิษ
สุนขับา้(ร.36) ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 269 ราย วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ Fisher’s Exact test, chi-square  test และ One way 
ANOVA 

ผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.6 เพศชาย ร้อยละ 
45.4 สถานภาพคู่มากท่ีสุด ร้อยละ 52.8 พบในกลุ่มอายุ 20ปี หรือนอ้ยกวา่มากท่ีสุด ร้อยละ32.7  ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง/คา้ขาย ร้อยละ 36.88 ต  าแหน่งท่ีถูกสัตวส์ัมผสั พบบริเวณขา/เทา้ มากท่ีสุด 
ร้อยละ 63.6 รองลงมาบริเวณมือ/แขน ร้อยละ 27.1 ส่วนใหญ่มีการลา้งแผลมาก่อนพบเจา้หนา้ท่ี 
สาธารณสุขร้อยละ 61.3 และ มีการใส่ยาฆ่าเช้ือดว้ยสารละลายไอโอดีน ร้อยละ 47.2 แต่พบวา่ไม่เคยมี
ประวติัฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มาก่อน ถึงร้อยละ 90ส่วนใหญ่มาฉีดครบถว้นตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 84.4  ส่วนใหญ่สุนขัเป็นสัตวน์ าโรค ร้อยละ 78.8  อายุมากกวา่ 1 ปี ร้อยละ 65.1  ส่วนใหญ่สัตวมี์
เจา้ของร้อยละ 92.2 สามารถติดตามดูอาการสัตวไ์ด ้ร้อยละ 89.2 แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบประวติัการฉีด
วคัซีนของสัตวร้์อยละ 90 สาเหตุท่ีถูกกดัส่วนใหญ่ คือเขา้ไปในบริเวณท่ีสัตวคิ์ดวา่เป็นเจา้ของ ร้อยละ 
43.5   

ทั้งน้ีพบว่าสถานภาพสมรส มีความแตกต่างหรือส่งผลกบัการใส่ยาฆ่าเช้ือก่อนพบเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p=0.022) และอายุสัตว ์และสถานภาพของสัตว ์
พบว่ามีความแตกต่างหรือส่งผลกบัประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (p=0.029)และ(p=0.004) ตามล าดบั 

ผูส้ัมผสัหรือสงสัยว่าสัมผสัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก มีการปฏิบติัตวัในการ
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ค่อนขา้งดี และส่วนใหญ่ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ครบตามเกณฑ์ แต่
ควรจะมีการติดตามขอ้มูลทั้งตวัผูส้ัมผสัโรคและสัตวน์ าโรค โดยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข โดยเฉพาะใน
รายท่ีขาดประวติัความครบถว้นในการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้หลงัจากมีการสัมผสัสัตวน์ าโรค 
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บทน า 
 โรคพิษสุนขับา้ หรือโรคกลวัน ้า เกิดจากเช้ือไวรัสเรบ่ีส์ (Rabies virus) เป็นโรคท่ีมีความรุนแรง
มาก  ผูป่้วยตอ้งเสียชีวิตทุกราย  เม่ือเช้ือเขา้สู่ร่างกายจนเกิดอาการโรคพิษสุนขับา้ ใชเ้วลาประมาณ 2-8 
สัปดาห์ แต่อาจจะสั้นเพียงแค่  7 วนั หรือยาวเกินกวา่ 1 ปี ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่นความรุนแรงของ
บาดแผล ปริมาณของเช้ือท่ีไดรั้บ โดยอาการของโรคมกัเป็นการอกัเสบของสมองและเยื่อสมอง 2-3 วนั
แรกผูป่้วยจะปวดเม่ือตามตวั มีไข ้ชา เจบ็เสียว หรือปวดบริเวณท่ีถูกกดั คนัอยา่งรุนแรงท่ีแผลและล าตวั  
อาการผูป่้วยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มแรก แบบคลุม้คลัง่ มีอาการกระวนกระวาย ระบบประสาท
อตัโนมติัผดิปกติ ประสาทหลอน ชกั หายใจหอบ หมดสติและเสียชีวติ กลุ่มท่ี2 คือ แบบอมัพาต ทั้งแขน 
ขา น ้ าลายมาก มีอาการกลวัน ้ า กลวัลม หลงัแสดงอาการจะอยูไ่ดน้านกวา่แบบคลุม้คลัง่  ส่วนใหญ่มกั
พบอยู่ในประเทศดอ้ยพฒันาหรือก าลงัพฒันา สัตวน์ าโรคไดแ้ก่ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์
เล้ียงและสัตวป่์า  เช่น สุนขั แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ ววั ควาย คา้งคาว เป็น
ตน้ โรคน้ีปัจจุบนัยงัไม่มียารักษา1  จากสถานการณ์โรคพิษสุนขับา้ โดยส านกัควบคุมโรคติดต่อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ทัว่โลกมีผูเ้สียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา้ ปีละประมาณ 
55000 คน ส่วนใหญ่ถูกสุนขั หรือแมวกดั ข่วน แลว้ไม่ไดไ้ปรับการฉีดวคัซีนป้องกนัอยา่งรวดเร็วและ
ครบถว้น กลุ่มเด็กเป็นกลุ่มท่ีถูกกดัมากท่ีสุด  สถานการณ์โรคพิษสุนขับา้ ของประเทศไทย พบว่า ปี 
2554 – 2556 พบผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคพิษสุนขับา้ จ านวนปีละ 7 ราย ปี 2557 จ านวน 6 ราย ปี 2558 พบ
ผูเ้สียชีวิต จ านวน 3 ราย  และปี 2559 เสียชีวิตแลว้ 3 ราย และในปี 2558  ในปี 2559 จงัหวดัตาก พบ
สุนขัป่วยดว้ยโรคพิษสุนขับา้ท่ีต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง และ ต าบลมหาวนั อ าเภอแม่สอด ซ่ึงจาก
การตรวจหวัสุนขัพบวา่ใหผ้ลบวก 
 ปัญหาท่ีส าคญัของโรคน้ี  เกิดจากยงัไม่สามารถฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในสุนัขให้
ครอบคลุมทุกตวัได ้ท่ีส าคญัคือ กลุ่มเส่ียงทุกรายถูกสุนขักดัและไม่ไดฉี้ดวคัซีนหลงัถูกกดั และในแต่ละ
ปีคนไทยท่ีถูกสุนขักดัประมาณร้อยละ50 เท่านั้นท่ีมารับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และเม่ือ
มารับการฉีดวคัซีนแลว้บางคร้ังก็มารับบริการท่ีไม่ครบถว้น  โรงพยาบาลบา้นตากไดต้ระหนกัถึงปัญหา 
จึงได้ท าการศึกษา ลักษณะของผู ้สัมผ ัสหรือสงสัยว่าสัมผสัโรคพิษสุนัขบ้าในอ าเภอบ้านตาก 
ปีงบประมาณ 2559 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพื่อศึกษาลกัษณะของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอบา้นตาก  
จงัหวดัตาก 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลกบัการดูแลรักษาผูส้ัมผสัหรือสงสัยว่า
สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ และความครบถว้นในการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างขอ้มูลสัตวน์ าโรคกบัประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของ
สัตว ์

ค านิยาม  
โรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง โรคติดเช้ือเฉียบพลันท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส ท าให้เกิดโรคท่ีระบบ

ประสาทส่วนกลางของคนและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เม่ือมีอาการแสดงของโรคแลว้จะไม่สามารถรักษา
ใหห้ายได ้มีอตัราตายร้อยละ 100 แต่โรคน้ีสามารถป้องกนัได ้โดยการฉีดวคัซีน 

ผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า   หมายถึง ผูท่ี้ถูกสัตว ์เช่น สุนขั แมว ลิง ชนะ ค่าง 
หรือ สัตวอ่ื์นๆ กดั ข่วน เลีย/ถูกน ้ าลายหรือท าให้เกิดบาดแผล และแพทยไ์ดพ้ิจารณาให้วคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์  หมายถึง การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ครบตามเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดตามตาราง การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของประเทศไทย โดยเข็มแรกฉีดตั้งแต่วนัแรกท่ี
สงสัยว่าสัมผสัเช้ือโรคพิษสุนัขบา้ แยกเป็นชนิดฉีดเขา้กล้ามเน้ือ (Intramuscular) ซ่ึงตอ้งฉีดในวนัท่ี 
0,3,7,14 และ 28 หรือ 30 และชนิดฉีดเขา้ในชั้นผิวหนงั (Intradermal) ฉีดในวนัท่ี 0,3,7,30 หรือฉีด
กระตุน้ 1 เข็ม ในรายท่ีเคยไดรั้บวคัซีนเซลล์เพาะเล้ียงมาแลว้อย่างนอ้ย 3 เข็ม ภายใน 6เดือน หรือฉีด
กระตุน้ 2 เขม็ในวนัท่ี 0,3 ในรายท่ีเคยไดรั้บวคัซีนเซลล์เพาะเล้ียงมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 เข็ม เป็นระยะเวลา
เกิน 6 เดือน 
วสัดุและวธีิการ 
 การศึกษาน้ีไดท้บทวนแบบรายงานผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้(ร.36) ระหวา่ง
วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในอ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก บนัทึกขอ้มูลโดยงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาลบา้นตาก และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นตาก  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 269 ราย 
 ขอบเขตการศึกษา  

ขอ้มูลทัว่ไป  ไดแ้ก่  เพศ สถานภาพสมรส  อายุ  อาชีพ  ท่ีอยู ่ลกัษณะการสัมผสัโรค  ต าแหน่ง
ท่ีสัมผสั  การดูแลรักษาและการฉีดวคัวนีของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้  

ขอ้มูลของสัตวน์ าโรค ไดแ้ก่ ชนิดสัตวน์ าโรค อายุสัตว ์สถานภาพสัตว ์การกกัขงัติดตามดูแล
สัตว ์ประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของสัตว ์และสาเหตุท่ีกดั  
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 หลังจากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ระบุรหัสแล้วบนัทึกลงคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษ 
สุนขับา้  กบัการดูแลรักษาผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ ความครบถว้นในการไดรั้บวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลสัตว์น าโรคกับประวติัการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของสัตวด์ว้ยการทดสอบ Fisher’s Exact test, chi-square  test และ One way 
ANOVA 
ผลการศึกษา 

ขอ้มูลผูส้ัมผสัหรือสงสัยว่าสัมผสัโรคพิษสุนขับา้ ท่ีพบตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 
2559 มีจ  านวนทั้งหมด 269 ราย พบว่าตั้ งแต่เดือน มกราคม 2559 เป็นต้นมา มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน เม่ือแยกสถานท่ีท่ีสัมผสัโรครายต าบลพบวา่ พบมากสุดท่ีต าบลตากออก จ านวน 
57 ราย รองลงมาคือต าบลทุ่งกระเชาะ จ านวน 45 ราย และต าบลเกาะตะเภา จ านวน 42 ราย 
 (แผนภูมิ 1,2) 
 ผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.6 เพศชาย ร้อยละ 
45.4 สถานภาพคู่มากท่ีสุด ร้อยละ 52.8 พบในกลุ่มอายุ 20ปี หรือน้อยกว่ามากท่ีสุด ร้อยละ 32.7
รองลงมากลุ่มอายุระหวา่ง 41-60 ปี ร้อยละ 31.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง/คา้ขาย มากท่ีสุดร้อย
ละ 36.8รองลงเป็นเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 26.8 ต  าแหน่งท่ีถูกสัตวส์ัมผสั/กดั/ข่วน/เลีย พบบริเวณ
ขา/เทา้ มากท่ีสุด ร้อยละ 63.6 รองลงมาบริเวณมือ/แขน ร้อยละ 27.1 ส่วนใหญ่มีการลา้งแผลมาก่อนพบ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขร้อยละ 61.3 และ มีการใส่ยาฆ่าเช้ือดว้ยสารละลายไอโอดีน ร้อยละ 47.2 แต่พบวา่
ไม่เคยมีประวติัฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มาก่อน ถึงร้อยละ 90 และส่วนใหญ่ร้อยละ 96.7 ไม่
จ  าเป็นตอ้งฉีดอิมมูโนโกลบุลิน(RIG) ส าหรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ส่วนใหญ่มาฉีด
ครบถว้นตามเกณฑ์ คือครบ 5 เข็มหรืออย่างน้อยมีการฉีดกระตุน้1 ถึง 2 เข็มส าหรับผูท่ี้มีประวติัเคย
ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มาก่อน ถึงร้อยละ 84.4 (ตาราง 1) 
 สัตวน์ าโรคท่ีถูกสัมผสั/กดั/ข่วน/เลีย มากท่ีสุดคือสุนขั ร้อยละ 78.8 รองลงมาคือแมว ร้อยละ
19.3 ส่วนใหญ่สัตวมี์อายุมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 65.1  และพบวา่ส่วนใหญ่สัตวมี์เจา้ของถึงร้อยละ 92.2 
และสามารถติดตามดูอาการสัตวไ์ด ้ร้อยละ 89.2 แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบประวติัการฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขั
บา้ของสัตวร้์อยละ 90 สาเหตุท่ีถูกกดัส่วนใหญ่ คือเขา้ไปในบริเวณท่ีสัตวคิ์ดวา่เป็นเจา้ของ ร้อยละ 43.5 
รองลงมาคือการท าใหส้ัตวเ์จบ็ปวด โมโหหรือตกใจ ร้อยละ 27.1(ตาราง 2) 
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แผนภูมิ 1 แสดงจ านวนผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ แยกตามรายเดือน(ราย) 
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ตาราง 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ 
             ตวัแปร จ านวน  (n = 269) ร้อยละ 
1.เพศ   
        ชาย 122 45.4 
        หญิง 147 54.6 
2.สถานภาพสมรส   
        โสด 117 43.5 
         คู่ 142 52.8 
        หยา่ร้าง/หมา้ย 10 3.7 
3.อาย ุ   
        20 ปี หรือนอ้ยกวา่ 88 32.7 
        21 – 40 ปี 44 16.4 
        41 – 60 ปี 85 31.6 
        61 ปี หรือมากกวา่ 52 19.3 
 4.อาชีพ   
        ในปกครอง 19 7.1 
        นกัเรียน/นกัศึกษา 72 26.8 
        ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 10 3.7 
        รับจา้ง/คา้ขาย 99 36.8 
        เกษตรกรรม 18 6.7 
       งานบา้น/อ่ืนๆ 51 18.9 
5.ต าแหน่งท่ีสัมผสั(กดั/ข่วน/เลีย)   
        ศีรษะ/หนา้/ล าคอ 12 4.5 
        มือ/แขน 73 27.1 
        ล าตวั 13 4.8 
        ขา/เทา้ 171 63.6 
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             ตวัแปร จ านวน  (n = 269) ร้อยละ 
6.การลา้งแผลก่อนพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   
        ไม่ไดล้า้ง 38 14.1 
        ลา้งดว้ยน ้า 63 23.4 
        ลา้งดว้ยน ้าและสบู่/ผงซกัฟอก 165 61.3 
        อ่ืนๆ 3 1.1 
7.การใส่ยาฆ่าเช้ือก่อนพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข   
       ไม่ไดใ้ส่ยา 114 42.4 
       ใส่สารละลายไอโอดีน 127 47.2 
       ทิงเจอร์ไอโอดีน/แอลกอฮอล์ 26 9.7 
       อ่ืนๆ 2 0.7 
8.ประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
ของผูส้ัมผสั หรือสงสัยวา่สัมผสั 

  

        ไม่เคยฉีดหรือเคยฉีดนอ้ยกวา่ 3 เขม็ 242 90.0 
        เคยฉีด 3 เขม็ หรือมากกวา่ ภายใน 6 เดือน 3 1.1 
        เคยฉีด 3 เขม็ หรือมากกวา่ เกิน 6 เดือน 24 8.9 
9.การฉีดอิมมูโนโกลบุลิน(RIG )   
         ไม่ฉีด 260 96.7 
         ฉีด 9 3.3 
10.การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้   
        1 เขม็ 9 3.3 
        2 เขม็  10 3.7 
        3 เขม็ 10 3.7 
        4 เขม็ 13 4.8 
        5 เขม็ 205 76.2 
        กระตุน้ 1 เขม็ 4 1.5 
        กระตุน้ 2 เขม็ 18 6.7 
11.ความครบถว้นในการไดรั้บวคัซีน   
         ครบถว้น 227 84.4 
         ไม่ครบถว้น 42 15.6 
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ตาราง 2  ขอ้มูลของสัตวน์ าโรค 
             ตวัแปร จ านวน  (n = 269) ร้อยละ 
1.สัตวน์ าโรค   
        สุนขั 212 78.8 
        แมว 52 19.3 
        ลิง 3 1.1 
        ชะนี 1 0.4 
        หนู 1 0.4 
2.อายสุัตว ์   
        นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7 2.6 
        3-6 เดือน 8 2.9 
        6-12 เดือน 33 12.3 
        มากกวา่ 1 ปี 175 65.1 
       ไม่ทราบ 46 17.1 
3.สถานภาพสัตว ์   
        มีเจา้ของ 248 92.2 
        ไม่มีเจา้ของ 11 4.1 
        ไม่ทราบ 10 3.7 
4.การกกัขงัติดตามดูอาการสัตว ์   
         กกัขงัได/้ติดตามได ้ 240 89.2 
         กกัขงัไม่ได ้ 26 9.7 
         ถูกฆ่าตาย 2 0.7 
         หนีหาย/จ าไม่ได ้ 1 0.4 
5.ประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
ของสัตว ์

  

         ไม่ทราบ 242 90.0 
         ไม่เคยฉีด 3 1.1 
          เคยฉีด 1 คร้ัง 24 8.9 
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             ตวัแปร จ านวน  (n = 269) ร้อยละ 
6.สาเหตุท่ีถูกกดั   
        ถูกกดัโดยไม่มีสาเหตุโนม้น า 31 11.5 
        ท าใหส้ัตวเ์จบ็ปวด โมโหหรือตกใจ 73 27.1 
        พยายามแยกสัตวท่ี์ก าลงัต่อสู้กนั 24 8.9 
        เขา้ใกลส้ัตวแ์ม่ลูกอ่อน 10 3.7 
        รบกวนสัตวข์ณะกินอาหาร 14 5.2 
        เขา้ไปในบริเวณท่ีสัตวคิ์ดวา่เป็นเจา้ของ 117 43.5 

  
 การเปรียบเทียบความแตกต่าง พบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขั
บา้ ด้านเพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ ไม่มีความแตกต่างหรือไม่ส่งผลกับการล้างแผลก่อนพบ
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข และขอ้มูลดา้นเพศ  อายุ อาชีพ ไม่มีความแตกต่างหรือไม่ส่งผลกบัการใส่ยาฆ่า
เช้ือก่อนพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเช่นกนั(p >0 .05) ทั้งน้ีพบว่าสถานภาพสมรส มีความแตกต่างหรือ
ส่งผลกบัการใส่ยาฆ่าเช้ือก่อนพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p=0.022) 
(ตาราง 3,4) 
 และขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ ดา้นเพศ สถานภาพสมรส อาย ุ
อาชีพ ท่ีอยู ่ไม่มีความแตกต่างหรือไม่ส่งผลกบัความครบถว้นในการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค 
พิษสุนขับา้ (p > 0.05) (ตาราง 5) 
 ส าหรับข้อมูลทั่วไปของสัตว์น าโรค ด้านอายุสัตว์ และสถานภาพของสัตว์ พบว่ามีความ
แตกต่างหรือส่งผลกบัประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (p=0.029)และ(p=0.004) ตามล าดบั (ตาราง 6) 
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ตาราง 3 ความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไปกบัการดูแลรักษาผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ 

ขอ้มูลทัว่ไป 

การลา้งแผลก่อนพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 จ  านวน(ร้อยละ) 

P–value 
รวม 

ลา้งดว้ยน ้า/สบู/่
ผงซกัฟอก/อ่ืนๆ 

ไม่ลา้ง 

n=269 n=231 n=38 
1.เพศ    1.000 a 
 ชาย 122(45.4) 105(45.5) 17(44.7)  
 หญิง 147(54.6) 126(54.5) 21(55.3)  
2.สถานภาพสมรส    0.425 b 
         โสด 117(43.5) 100(43.3) 17(44.7)  
          คู่ 142(52.8) 121(52.4) 21(55.3)  
 หยา่ร้าง/หมา้ย 10(3.7) 10(4.3) 0  
3.อาย ุ    0.308 c 
 20 ปี หรือนอ้ยกวา่ 88(32.7) 78(33.8) 10(26.3)  
 21 – 40 ปี 44(16.4) 36(15.6) 8(21.1)  
 41 – 60 ปี 85(31.6) 71(30.7) 14(36.8)  
 61 ปี หรือมากกวา่ 52(19.3) 46(19.9) 6(15.8)  
 อายเุฉล่ีย  SD 37.724.12 37.824.6 37.121.2  
 ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 1, 88 1, 88 2, 71  
4.อาชีพ    0.081 b 
 ในปกครอง 19(7.1) 15(6.5) 4(10.5)  
 นกัเรียน/นกัศึกษา 72(26.8) 66(28.6) 6(15.8)  
 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 10(3.7) 10(4.3) 0  
 รับจา้ง/คา้ขาย 99(36.8) 87(37.7) 12(31.6)  
 เกษตรกรรม 18(6.7) 13(5.6) 5(13.2)  
 งานบา้น/อ่ืนๆ 51(19.0) 40(17.3) 11(28.9)  
a=Fisher’s Exact test ,b = Chi-Square test, c = Oneway ANOVA   
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ตาราง 4 ความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไปกบัการดูแลรักษาผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ 

ขอ้มูลทัว่ไป 

การใส่ยาฆ่าเช้ือก่อนพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 จ  านวน(ร้อยละ) 

P–value 
รวม 

ใส่สารละลาย
ไอโอดีน/ทิงเจอร์

ไอโอดีน/แอลกอฮอล ์
ไม่ใส่ 

n=269 n=155 n=114 
1.เพศ    0.216 a 
 ชาย 122(45.4) 65(41.9) 57(50)  
 หญิง 147(54.6) 90(58.1) 57(50)  
2.สถานภาพสมรส      0.022 b* 
         โสด 117(43.5) 73(47.1) 44(30.6)  
          คู่ 142(52.8) 73(47.1) 69(60.5)  
 หยา่ร้าง/หมา้ย 10(3.7) 9(5.8) 1(0.9)  
3.อาย ุ      0.718c 
 20 ปี หรือนอ้ยกวา่ 88(32.7) 55(35.5) 33(28.9)  
 21 – 40 ปี 44(16.4) 25(16.1) 19(16.7)  
 41 – 60 ปี 85(31.6) 47(30.3) 38(33.3)  
 61 ปี หรือมากกวา่ 52(19.3) 28(18.1) 24(21.1)  
 อายเุฉล่ีย  SD 37.724.12 36.4624.88 39.3823.04  
 ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 1, 88 1, 88 1, 82  
4.อาชีพ      0.069b 
 ในปกครอง 19(7.1) 13(8.4) 6(5.3)  
 นกัเรียน/นกัศึกษา 72(26.8) 46(29.7) 26(22.8)  
 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 10(3.7) 8(5.2) 2(1.8)  
 รับจา้ง/คา้ขาย 99(36.8) 58(37.4) 41(36.0)  
 เกษตรกรรม 18(6.7) 9(5.8) 9(7.9)  
 งานบา้น/อ่ืนๆ 51(19.0) 21(13.5) 30(26.3)  
a=Fisher’s Exact test ,b = Chi-Square test, c = Oneway ANOVA  ,*= P<0.05 
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ตาราง 5 ความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไปกบัความครบถว้นในการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

ขอ้มูลทัว่ไป 
การไดรั้บวคัซีน จ านวน(ร้อยละ) 

P–value รวม ครบถว้น ไม่ครบถว้น 
n=269 n=227 n=42 

1.เพศ    1.000 a 
 ชาย 122(45.4) 103(45.4) 19(45.2)  
 หญิง 147(54.6) 124(54.6) 23(54.8)  
2.สถานภาพสมรส    0.147 b 
         โสด 117(43.5) 94(41.4) 23(54.8)  
          คู่ 142(52.8) 123(54.2) 19(45.2)  
 หยา่ร้าง/หมา้ย 10(3.7) 10(4.4) 0  
3.อาย ุ    0.308 c 
 20 ปี หรือนอ้ยกวา่ 88(32.7) 71(31.3) 17(40.5)  
 21 – 40 ปี 44(16.4) 36(15.9) 8(19.0)  
 41 – 60 ปี 85(31.6) 72(31.7) 13(31.0)  
 61 ปี หรือมากกวา่ 52(19.3) 48(21.1) 4(9.5)  
 อายเุฉล่ีย  SD 37.724.12 38.8124.45 31.6921.54  
 ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 1, 88 1, 88 4, 74  
4.อาชีพ    0.479 b 
 ในปกครอง 19(7.1) 17(7.5) 2(4.8)  
 นกัเรียน/นกัศึกษา 72(26.8) 56(24.7) 16(38.1)  
 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 10(3.7) 8(3.5) 2(4.8)  
 รับจา้ง/คา้ขาย 99(36.8) 84(37.0) 15(35.7)  
 เกษตรกรรม 18(6.7) 16(7.0) 2(4.8)  
 งานบา้น/อ่ืนๆ 51(19.0) 46(20.3) 5(1.9)  
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ขอ้มูลทัว่ไป 
การไดรั้บวคัซีน จ านวน(ร้อยละ) 

P–value รวม ครบถว้น ไม่ครบถว้น 
n=269 n=227 n=42 

5.ท่ีอยู ่(ต าบล)    0.363 b 
 ตากออก 57(21.2) 43(18.9) 14(33.3)  
 สมอโคน 16(5.9) 15(6.6) 1(2.4)  
         แม่สลิด 41(15.2) 36(15.9) 5(11.9)  
          ตากตก 41(15.2) 35(15.4) 6(14.3)  
 เกาะตะเภา 42(15.6) 35(15.4) 7(16.7)  
 ทุ่งกระเชาะ 45(16.7) 40(17.6) 5(11.9)  
 ทอ้งฟ้า 21(7.8) 19(8.4) 2(4.8)  
 ต่างจงัหวดั 6(2.2) 4(1.8) 2(4.8)  
a=Fisher’s Exact test ,b = Chi-Square test, c = Oneway ANOVA   
 
ตาราง 6 ความแตกต่างของขอ้มูลสัตวน์ าโรคกบัประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของสัตว ์

ขอ้มูลทัว่ไป 
ประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้(ร้อยละ) 

P–value รวม เคย ไม่เคย ไม่ทราบ 
n=269 n=66 n=56 n=147 

1อายสุัตว ์     0.029 b* 
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7(2.6) 1(1.5) 2(3.6) 4(2.7)  
 3 – 6 เดือน 8(3.0) 1(1.5) 4(7.1) 3(2.0)  
 6 – 12 เดือน 33(12.3) 7(10.8) 10(17.9) 16(10.9)  
 มากกวา่ 1 ปี 174(64.9) 53(80.3) 31(55.4) 91(61.9)  
 ไม่ทราบ 46(17.2) 4(6.1) 9(16.1) 33(22.4)  
2.สถานภาพสัตว ์       0.004 b* 
         มีเจา้ของ 247(92.2) 66(100) 55(98.2) 127(86.4)  
          ไม่มีเจา้ของ 11(4.1) 0 1(0.9) 10(6.8)  
 ไม่ทราบ 10(3.7) 0 0 10(6.8)  
a=Fisher’s Exact test ,b = Chi-Square test, c = Oneway ANOVA  ,*= P<0.05 
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วจิารณ์ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูส้ัมผสัหรือสงสัยว่าสัมผสัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั
ตาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูร้อน ส่งผลกระทบถึงภาระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ท่ีตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเมธ องคว์รรณดีและคณะ2 ท่ี
พบว่าในปี พ.ศ.2543 ประเทศไทยได้ใช้งบประมาณในการควบคุมโรคทั้ งในสุนัขและคนทั้ งส้ิน 
1,188,446,635 บาท โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยหลงัสัมผสัโรคถึงร้อยละ 68  และใชใ้นการควบคุม
ป้องกนัโรคในสัตว ์ร้อยละ 32 โดยมีตน้ทุนในการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ให้แก่สุนขัเฉล่ีย
เท่ากบั 46.54 บาทต่อคร้ัง ในขณะท่ีการฉีดวคัซีนในคนหลงัสัมผสัโรค เฉล่ียเท่ากบั 480.08 บาทต่อ
คร้ัง และตน้ทุนการตรวจชนัสูตรโรคในสัตวเ์ฉล่ียเท่ากบั 2,897.72 บาทต่อตวัอยา่ง 
 สัตวน์ าโรคท่ีผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ สัมผสัมากท่ีสุดคือสุนขัรองลงมาแมว 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นริศรา  นางามและคณะ3 พบวา่การติดเช้ือโรคพิษสุนขับา้ส่วนใหญ่จะเกิด
จากการถูกกดัจากสัตวท่ี์มีเช้ือในน ้าลายและสัตวท่ี์พบวา่ป่วยเป็นโรคน้ีมากท่ีสุดและเป็นพาหะน าโรคท่ี
ส าคญัคือ สุนขั วาสนา ตนัติรัตนานนท์4 กล่าววา่ ลกัษณะสังคมไทยนิยมเล้ียงสุนขัไวเ้ฝ้าบา้นๆละหลาย
ตวั จึงส่งผลใหป้ระชาชนเส่ียงต่อการถูกสุนขักดัสูง โดยพบวา่ในแต่ละปีจะมีผูถู้กสุนขักดัประมาณปีละ 
1,300,000 ราย 
 ทั้งน้ีพบวา่ผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก มีการปฏิบติั
ตวัในการดูแลรักษาโดยการลา้งแผลและการใส่ยาฆ่าเช้ือ ก่อนท่ีจะมาพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขค่อนขา้ง
สูงซ่ึงเป็นการลดการติดเช้ือไดอ้ย่างมีคุณภาพ และยงัพบว่าส่วนใหญ่มีประวติัการมาฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขัไดค้รบตามเกณฑ์ สุรชยั ศิลาวรรณ5 กล่าวว่า ส าหรับการป้องกนัในคนโดยการฉีดวคัซีน
ใหก้บัคนหลงัสัมผสัโรค เป็นมาตรการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนขับา้ท่ีกระทรวงสาธารณสุขถือ
ปฏิบติั แต่ยงัพบวา่ยงัมีบางส่วนท่ียงัมีการมาฉีดวคัซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มเส่ียงสูงของ
โรคพิษสุนัขบ้า จึงควรได้มีการติดตามข้อมูลทั้ งตัวผู ้สัมผสัโรคและสัตว์น าโรค โดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข สุรชยั ศิลาวรรณ5 กล่าววา่ รูปแบบการด าเนินการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้แนวใหม่ โดยการ
ให้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท าการสอบสวนคน้หาผูส้ัมผสัท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพิษสุนขับา้ในชุมชน โดย
อาศยัขอ้มูลในแบบ ร.36 สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 ขอ้มูลท่ีน าเสนอน้ีสรุปไดว้า่ผูส้ัมผสัหรือสงสัยวา่สัมผสัโรคพิษสุนขับา้ อ าเภอบา้นตาก จงัหวดั
ตาก มีการปฏิบติัตวัในการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ค่อนขา้งดี และส่วนใหญ่ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ครบตามเกณฑ์ แต่ควรจะมีการติดตามขอ้มูลทั้งตวัผูส้ัมผสัโรคและสัตวน์ าโรค โดยเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข โดยเฉพาะในรายท่ีขาดประวติัความครบถ้วนในการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า
หลงัจากมีการสัมผสัสัตวน์ าโรค 
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