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การเฝาระวังทางระบาดวิทยา
(Epidemiology Surveillance)

น.สพ. กิติภัทท สุจิต  

การเฝาระวังโรค  (Disease surveillance) เปนปจจัยที่สําคัญ
สําหรับงานสัตวแพทยสมัยใหม  เปนแนวทางที่สําคัญในการใชขอมูล 
และระบบการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูลการพบโรคตางๆ เพื่อใชในการ
ควบคุมและปองกันโรค  คําวา surveillance มาจากภาษาฝรั่งเศส 
หมายถึง การเฝาระวังอยางใกลชิดและตอเนื่อง ในอดีตการเฝาระวัง
โรค เกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมโรคติดเชื้อเปนหลัก เชน 
การเฝาระวังโรคไขหวัดนก  แตในปจจุบัน ไดขยายขอบเขตของงาน
มาเพื่อใชในงาน สัตวแพทยสาธารณสุข เชน การเฝาระวังการใชสาร
เรงเนื้อแดง การเฝาระวังการใชยาปฏิชีวนะ ในปศุสัตว เปนตน

ความหมายของการเฝาระวัง
The continued watchfulness over the distribution and trend 

of incidence through the systematic collection, consolidation and 
evaluation of morbidity and mortality reports and other relevant data 
(Alexander D Langmuir 1963)  
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การติดตาม สังเกตและพินิจพิจารณาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Dynamic 
process) ของลักษณะการเกิด และการกระจายของโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้งองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ จากขอมูลขาวสารตางๆ (Data and information) ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติของเหตุการณ
เหลานั้น ทั้งนี้จะตองไดรายละเอียดในหัวขอของบุคคล เวลา และสถานที่ (ประยูร กุนาศล และ ศุภชัย ฤกษงาม ใน
ระบาดวิทยาประยุกต 2534)

The ongoing systematic collection, analysis, and interpretation of outcome-specific data essential to the 
planning, implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely 
dissemination of these data to those who need to know (CDC 2002)

The continuous investigation of a given population to detect the occurrence of disease for control 
purpose, which may involve testing of part of a population (OIE 2002)

จากความหมายที่กลาวมานี้ จะพบวา การเฝาระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiology surveillance) จะมี
ความหมายครอบคลุม การเฝาระวังโรค (Disease surveillance) เพราะการเฝาระวังทางระบาดวิทยา จะครอบคลุม
การเฝาระวังในกรณีที่ไมใชโรคดวย และจากทุกความหมาย จะมีคําสําคัญของการเฝาระวัง คือ การเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนํามาวิเคราะหแปลผลเพื่อใหไดผลลัพธ ซึ่งจะนํามาใชเปนขอมูล ในการวางแผน เพื่อ
ควบคุมปองกัน ตอไป

วัตถุประสงคของการเฝาระวัง
กอนการจัดตั้งระบบเฝาระวังสําหรับกิจกรรมใดๆนั้นจะตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนกอนวาตองการ

ผลอะไรจากกิจกรรมนั้น ตองการขอมูลขาวสารประเภทใด มีความจําเปนตองเฝาสังเกตอยางตอเนื่องหรือไม  หรือ
สามารถใชวิธีการสํารวจขอมูลเปนครั้งคราว (Surveys) แทนไดหรือไม  วัตถุประสงคของการเฝาระวังประกอบดวย

1. เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ของภาวะ หรือ การเกิดโรค ในกลุมประชากรปศุสัตว ไดอยางทันทวงที 
เพื่อการสอบสวนและวางแผนในการควบคุมปองกัน

2. เพื่อทราบถึงการกระจาย และแนวโนม ในการเปลี่ยนแปลง ในกลุมประชากร
3. เพื่อทราบถึงภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค ในกลุมประชากรปศุสัตว เชน การเฝาระวัง อัตราครอบคลุมของ

วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย (FMD) ในประชากร โค กระบือ การศึกษาระดับภูมิคุมกัน และการศึกษา
ประสิทธิผลของวัคซีน (Vaccine effectiveness)

4. เพื่อทราบถึงประชากรที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค อาจจะทราบถึงปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค และ
สามารถกําหนดเขตที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง

5. เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงสัตว วิธีการ พฤติกรรม ที่จะนํามาสูการเกิด
โรคในพื้นที่ เชน แหลงที่มาของสัตว การเลี้ยงแบบปลอยทุงสาธารณะหรือการมีบริเวณเลี้ยงสัตว 
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ขั้นตอนในการเฝาระวัง
1. การเก็บรวบรวมขอมูล (Collection) ทําการรวบรวบรวมขอมูล จากพื้นที่ที่ตองการเฝาระวัง สามารถทํา

ไดหลายวิธี เชน การสงแบบสอบถาม การรายงานการพบโรค หรือ การรายงานผานระบบเครือขาย ทั้งนี้ตองอาศัย
กําลังบุคคลและความรูความเขาใจ ในการรายงาน โดยเฉพาะการรายงานการพบโรค ควรมี นิยามโรคที่ครอบคลุม
และเขาใจงาย

2. การเรียบเรียงขอมูล   (Consolidation) เมื่อขอมูลถูกสงผานมาสูสวนกลาง จะตองมีระบบจัดเก็บขอมูลให
เปนหมวดหมู เชน แยกชนิดสัตว ประเภทของโรคตามระบบ เรียงตามชวงเวลาที่รายงาน เปนตน 

3. การวิเคราะหและแปลความหมาย (Analysis and interpretation) 
4. การกระจายขาวสาร (Dissemination) เพื่อถายทอดผลที่วิเคราะหได และแนวทางกลาวในการควบคุม

ปองกัน ทั้งในระยะเกิดโรค และระยะยาว 
ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนที่มาทั้งหมดตองอยูบนหลัก ของ ความเปนไปได (Feasibility)สามารถปฏิบัติได ในทุก

ขั้นตอน

ชนิดของการเฝาระวัง
สามารถแบงประเภทของการเฝาระวังได ตามลักษณะและวิธีการ เชน
1. Passive and active surveillance
เมื่อพิจารณาตามลักษณะการไดมาของขอมูล การเฝาระวังเชิงรับ (Passive surveillance) คือ การรับขอมูลที่

ไดวางระบบให เจาหนาที่ที่อยูในพื้นที่ รายงานเขามาสูสวนกลาง เชน  การเฝาระวังโรคไขหวัดนกจากรายงานสัตว
ปกปวยตาย  การเฝาระวังเชิงรับนี้เปนจุดแรกที่สามารถพบความผิดปกติ พบโรคใหมหรือโรคอุบัติใหม (แตทวา
ความไวของการพบความผิดปกตินั้น ขึ้นอยูกับระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ และงายตอการปฏิบัติ) และเมื่อ
พบโรคหรืออัตราการปวยตายที่สูงผิดปกติแลว และทราบจุดที่มีความผิดปกติแนนอนแลว จึงใชการเฝาระวังเชิงรุก 
(Active surveillance) โดยสงเจาหนาที่เขาไปในพื้นที่ ที่กําหนด และวางแผนไว เพื่อเก็บขอมูลที่ตองการ อาจรวมถึง
การเก็บตัวอยางเพื่อยืนยันสถานการณการเกิดโรค วิเคราะหขอมูล เพื่อควบคุมโรคในขณะนั้นและวางมาตรการเพื่อ
ปองกันการระบาดในอนาคต ตัวอยางการเฝาระวังเชิงรุก เชน การเฝาระวังโรคแทงติดตอในแพะแกะ 

2. Targeted and scanning surveillance
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค Targeted surveillance เปนการเก็บขอมูลที่จําเพาะในกลุมประชากรและพื้น- 

ที่ที่มีโอกาสที่จะพบโรคหรือปจจัยบางประการที่ตองการศึกษา เชน การศึกษาเรื่องการบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน
ในนักทองเที่ยว การศึกษานี้ไมสามารถทําไดในจังหวัดเชียงใหม จึงตองวางแผนการทํางานในพื้นที่ชายทะเล และ
เก็บขอมูลในกลุมนักทองเที่ยว สวน Scanning surveillance เปนการเฝาระวังโดนการเก็บขอมูลในภาพกวาง เพื่อเฝา
สังเกตภาวะหรือโรค ที่เกิดขึ้นเปนประจํา (Endemic) เชน การเฝาระวังภาวะเตานมอักเสบในโคนม

ประโยชนของการเฝาระวังทางระบาดวิทยา
1. ทราบสภาวะของโรค และการระบาดของโรค อยางทันทวงที
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2. จําแนกลักษณะของการเกิดโรคไดวาเปน endemic หรือ non-endemic
3. ยืนยันสภาวะการไมพบโรค เชนการเฝาระวังโรคไขหวัดนก ในขอบเขตเวลาที่กําหนดเพื่อการเจรจาทาง

การคา 
3. ประเมินผลการควบคุมปองกันโรคกําหนดนโยบายการบริหารจัดการและวางมาตรการในระยะยาว
4. การปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาการผลิตปศุสัตว และปองกันไมใหเกิดโรคติดตอระหวางสัตวและคน เพื่อ

จุดมุงหมายที่สําคัญในงานสัตวแพทยที่ตองการใหการผลิตปศุสัตวทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ปศุสัตวสุขภาพดี อยู
บนหลักจริยธรรม และที่สําคัญ ปองกันไมใหผูประชาชนเกิดโรค จากโรคติดตอระวางสัตวและคน (Zoonosis) และ 
โรคที่มาจากอาหาร (Food borne disease)

เอกสารอางอิง
ไพบูลย โลหสุนทร.ระบาดวิทยา.บทที่ 13 การสอบสวนการระบาดของโรค, หนา 209-222.กรุงเทพ: 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550
Michael Thrusfield. Veterinary Epidemiology third edition. 168-187.
www.cdc.gov
www.anamai.moph.go.th/MHPM/เอกสารวิชาการ/Epid%20Surv,sirichai, 27sep07.ppt

พีอารอารเอส (PRRS : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)
                                 

สพ.ญ.ธรรมรัฐ  หรพรอม

ชื่อพอง Mystery Swine Disease (MSD), Swine Infertility and Respiratory Syndrome (SIRS),
Blue- Eared, Porcine Epidermic Abortion and Respiratory Syndrome (PEARS)

พีอารอารเอสเปนกลุมอาการผิดปกติทางระบบสืบพันธุและทางเดินหายใจในสุกร  พบการเกิดโรคครั้งแรก
ที่สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1987 และในป ค.ศ. 1990 ไดมีการพบโรคในลักษณะเดียวกันในยุโรปและเกิดการกระจาย
ของโรคในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งในปจจุบันกอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมการผลิตสุกรทั่วโลก

สาเหตุ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสพีอารอารอารเอส (PRRSV) จัดอยูใน Genus Arterivirus ,  Family Arteriviridae , 

Order Nidovirales เปนอารเอ็นเอไวรัส สายบวก สายเดี่ยว มีเปลือกหุม สามารถทําลายไดงายดวยความรอนที่
อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส นาน 6 - 20 นาที เชื้อสามารถคงสภาพไดที่ pH 6.5 - 7.5 แตจะสูญเสียสภาพไดอยาง
รวดเร็วที่ pH ต่ํากวา 6 และสูงกวา 7.5



5

การติดตอ 
เชื้อไวรัสสามารถติดตอผานสิ่งคัดหลั่งตางๆ เชน น้ํามูก, น้ําลาย, น้ําเชื้ออสุจิ, ปสสาวะ รวมไปถึงสิ่งของ

เสื้อผาที่ปนเปอนเชื้อ การเคลื่อนยายสุกรที่ไมมีระบบการกักสัตวกอนเขาฝูง นอกจากนี้เชื้อไวรัสยังสามารถ
แพรกระจายไดในอากาศในรัศมี 3 กิโลเมตร จึงทําใหเมื่อมีการเกิดโรคขึ้นโรคสามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว
หากไมมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การกอโรค

เมื่อเชื้อไวรัสเขาสูตัวสุกรเชื้อจะเขาไปเพิ่มจํานวนในเยื่อบุทางเดินหายใจ โดยมีแมคโครฟาจเปนเซลลเปา-
หมาย เมื่อเชื้อเพิ่มจํานวนมากขึ้นจะกระจายตัวไปที่ตอมน้ําเหลืองบริเวณใกลเคียงและเกิดภาวะไวรัสในกระแส-
เลือด(viremia) ขึ้นภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากติดเชื้อ จากนั้นเชื้อไวรัสจะกระจายทั่วรางกายและเขาทําลายเซลล
เปาหมาย (mononuclear cell and macrophage) และสุกรก็จะแสดงอาการตางๆ กัน โดยในสุกรพอพันธุ จะพบ
อาการไข และคุณภาพน้ําเชื้อลดลง ในสุกรแมพันธุพบการคลอดกอนกําหนดและแทง ในสุกรขุนมีไขและการกิน
ไดลดลง สวนในลูกสุกร พบอัตราตายแรกคลอดสูงขึ้น สวนที่มีชีวิตรอดแคระแกรน มีอาการของระบบทางเดิน
หายใจและระบบประสาท  และในกลุมสุกรที่ติดเชื้อแลวไมแสดงอาการนั้น สุกรสามารถขับเชื้อออกมาไดเรื่อยๆ 
ตราบเทาที่ยังมีชีวิต  และเนื่องจากเชื้อไวรัสพีอารอารเอสนี้มีผลโดยตรงตอระบบภูมิคุมกันของสุกร หากมีการติด
เชื้ออื่นๆ รวมดวย สุกรที่ติดเชื้อก็จะแสดงอาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้นและอาจกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงยิ่งขึ้น

อาการ
อาการในกลุมสุกรโตมักเปนแบบติดเชื้อแฝง ในกรณีที่แสดงอาการมักแสดงอาการระบบทางเดินหายใจ 

เชน มีไขสูง (39 - 40  องศาเซลเซียส) ไอ จามหายใจลําบาก  ปอดอักเสบ
ในกลุมลูกสุกร พบอาการระบบทางเดินหายใจเปนหลักและอาจพบอัตราการตายสูงถึง 100%
ในกลุมสุกรสาวและสุกรแมพันธุ พบความผิดปกติของระบบสืบพันธุเปนหลัก ในแมสุกรตั้งทองกรณีติด

เชื้อแบบเฉียบพลันอาจกอใหเกิดการแทงได 1-3% ซึ่งพบการแทงไดในชวงอายุตั้งทอง 21-109 วัน   อาการอื่นๆ ที่
พบไดแก การกลับสัดชา อัตราการตายแรกคลอดและมัมมี่สูง  คลอดกอนกําหนดและไมมีน้ํานมเลี้ยงลูก สวนใน
สุกรสาวพบอาการไขสูง เบื่ออาหาร ปอดบวม  หูและปากชองคลอดมีสีมวงหรือแดงผิดปกติ อยางไรก็ตามการปวย
ในกลุมนี้มักไมพบการตายของสุกร

สวนในสุกรพอพันธุพบเพียงอาการไขสูง กินอาหารลดลงและคุณภาพของน้ําเชื้อลดลง

การวินิจฉัย
1. การตรวจทางอิมมูนวิทยา ใชในการตรวจสอบสภาวะของโรคในฝูงหรือใชในกรณีการตรวจฟารม

ปลอดเชื้อ รวมถึงการตรวจสอบซ้ํา (paired serum) เพื่อยืนยันการแสดงอาการของโรคที่เกิดขึ้นในฝูง 
วิธีการที่ใชไดแก ELISA test, Immune Fluorescence และ IPMA test
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2. การแยกเชื้อไวรัส  ตัวอยางที่เหมาะสมในการนํามาแยกเชื้อคือ ซีรั่ม, เนื้อเยื่อลิมปฟอยด (tonsil หรือ 
lymph nodes) จากตัวอยางที่แทงหรือเปนมัมมี่, เนื้อเยื่อปอดหรือน้ําลางปอด (lung lavarges) ในกรณีที่
สุกรแสดงอาการระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ตัวอยางซีรั่มที่นํามาทดสอบตองทําการเก็บที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส ทันทีหลังจากแยกได เซลลที่ใชในการแยกเชื้อ ไดแก PAM,Testicular Germ Cell,  
MOA -104 และ MASC-145

3. ปฏิกิริยาลูกโซโพลิเมอเรส (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction : RT-PCR)  เปน
วิธีการที่ใชตรวจสอบหาเชื้อ โดยสามารถใชตรวจหาเชื้อในตัวอยางที่ไมสามารถนําไปแยกเชื้อได เชน 
น้ําเชื้ออสุจิ รวมถึงตัวอยางที่เชื้อไวรัสมีคุณสมบัติในการติดเชื้อลดลง เชน เนื้อเยื่อที่เริ่มเนา

4. การวิเคราะหลําดับสารพันธุกรรม ใชเพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธุของเชื้อไวรัสที่
เกิดขึ้นในฝูง โดยสวนใหญวิเคราะหที่สวนของ ORF 5  อยางไรก็ตามวิธีการนี้ไมสามารถบงชี้ความ
รุนแรงของเชื้อได

การรักษา
เนื่องจากความผิดปกติดังกลาวมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสจึงไมมียาที่สามารถทําการรักษาไดโดยตรง 

นอกจากนี้หากมีการติดเชื้ออื่นรวมดวยจะกอใหเกิดความสูญเสียในฟารมเปนอยางมาก จึงจําเปนตองมุงเนนการวาง
ระบบปองกันโรคในฟารมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การปองกันและการควบคุม
การปองกันการเกิดพีอารอารเอสในฟารมจําเปนจะตองใชหลายมาตรการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด อันไดแก     การจัดการภายในฟารม( การจัดการโรงเรือน, pig flow และการจัดการสิ่งแวดลอม), การจัดวาง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosecurity), การเลือกใชวัคซีนรวมถึงการเฝาระวังการเกิดโรคภายในฝูง  

เอกสารอางอิง
อรรณพ  คุณาวงษกฤต. 2545. วิทยาการสืบพันธุสุกร.สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 

331-335.
อารินี  ชัชวาลชลธีระ. 2541. ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. หนา 178-79.
Barbara E.S., Sylvie D’A., William L.M. and David J. T. (Ed.). 1999. Diseases of swine (8th ed.). 

Blackwell Science Ltd. 201-232 pp.
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว 
ธันวาคม 2551

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ
เชื้อปาย

สําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่

พบ
โค 305 5945 5 - - -

กระบือ - 32 1 - - -
สุกร 1 - - - - -
แกะ - 28 - - - -
แพะ 1 390 - - Brucellosis 9
ไก 71 12 - 4622 - -

เปด 4 - - 1078 - -
นกธรรมชาติ 18 - - 35 - -

นกกระจอกเทศ - - - 48 - -
สัตวปา - 2 - - - -

สัตวน้ํา 5 - - - - -

สัตวเลี้ยง 1 2 - - - -

หาน - - - 2 - -

อื่นๆ - 12 - - - -
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สรุปรายงานการชันสูตรโรคสัตว 
รอบป 2551

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่พบ

Mastitis 3
Blackleg 1
Brucellosis 17

โค 606 22682 62 -

Colibacillosis 1
Melioidosis 1

กระบือ 84 327 7 -
Tuberculosis 1

สุกร 39 176 3 785 Classical swine fever 29
แกะ - 616 - - Brucellosis 6
แพะ 10 11145 14 - Brucellosis 275

Avian Influenza 12
ไก 651 1392 - 67392

Fowl cholera 1
เปด 113 83 - 70098 Duck plague 33

นกธรรมชาติ 400 - - 908 - -
สัตวปกสวยงาม 6 - - 5 - -

นกกระทา 16 - - 19 - -

นกกระจอกเทศ - - - 616 - -

มา - 12 - - - -

สัตวปา - 9 - - - -

สัตวน้ํา 11 - - - - -

สัตวเลี้ยง 15 166 1 - - -

หาน - - - 27 - -

อื่นๆ 29 46 - 1 - -

***หมายเหตุ : ขอมูลตั้งแต 21 ธ.ค. 50 – 20 ธ.ค. 51





9



10

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542

ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….

ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ :  นางสาววิลาวรรณ  บุตรกูล
กองบรรณาธิการ : น.สพ.กิติภัทท  สุจิต สพ.ญ.ธรรมรัฐ  หรพรอม นางนงลักษณ  แสงแกว

น.สพ.เสกสิทธ์ิ  สิงหแจม นายบรรเทา  คําสี นางสาวโยธกานต  สิงหวงศ
น.สพ.สุรพงษ  ชื่นจิต นายสุภัทศิริ  อภินันทน นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ
น.สพ.สืบชาติ  สัจจาวาทิต นายประสิทธิ์  สวัสดิ์วานิชวิชัย

กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน


