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เพ็ดดาหวัน เรื องวิไล: ปั จจัยเกี่ยวข้องด้านสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู้ และการปฏิบตั ิตวั ที่
สัมพันธ์ก ับการติ ดเชื้ อแอนแทรกในคน ณ อาเภอสาละวัน จังหวัด สาละวัน ประเทศ
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แอนแทรกเป็ นโรคที่ มีร ายงานและพบได้ในทุก ทวีปทั่วโลกยกเว้น ทวีปแอนตาติ กา ใน
หลายประเทศพบการระบาดของโรคนี้เพิ่มมากขึ้น ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีรายงานการเกิดโรคแอนแทรกในคนอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะในจังหวัดสาละวัน การศึกษา
ครั้งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับการติดโรคแอนแทรกในคน ณ
หมู่บ้านใน อาเภอสาละวัน จังหวัด สาละวัน สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยใช้
แบบสอบถามกึ่ งโครงสร้ างและแบบสารวจในการสังเกตปั จ จัย สิ่ งแวดล้อม ในระหว่างเดื อ น
กุมภาพัน ธ์ถึงมีน าคม 2555 การศึกษาแบบย้อนหลังจากผลไปหาเหตุ น้ ี ใช้ก ลุ่มประชากรทั้งสิ้ น
จานวน 414 คน แบ่งเป็ นกลุ่มที่เคยเกิดโรคในช่วงปี 2552 – 2554 จานวน 138 คน โดยใช้ขอ้ มูลใน
การคัดเลือกจากศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและระบาดวิทยาแห่ งชาติ (National Center of Laboratory and
Epidemiology, NCLE) และกลุ่มควบคุมจานวน 276 คน คิดเป็ นสัดส่ วน 1:2 โดยการสุ่ มเลือกจาก
ทุกกลุ่มเพศและวัยจาก 17 หมู่บา้ นที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ในเขตอาเภอสาละวัน จังหวัดสาละ
วัน ผลการศึกษาโดยใช้สถิติการวิเคราะห์พหุ ตวั แปร พบว่า ปั จจัยด้านความเชื่ อทางศาสนา การ
ประกอบอาชีพ การจัดการซากสัตว์ (วัว ควาย) ที่ตายแล้ว และ คอกสัตว์เลี้ยง มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการติดเชื้อแอนแทรกในคนอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ เสนอให้มี
การศึก ษาปั จ จัย สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ อาจจะเป็ นสาเหตุ ในการเกิ ด โรคแอนแทรกในอนาคต เช่ น
อุณหภูมิ อากาศ ความชื้น ค่าความเป็ นกรดด่างในดิน และฝุ่ นจากดิน และ เน้นให้มีความร่ วมมือ
หน่วยงานสุขภาพมนุษย์ และ หน่วยงานสุขภาพสัตว์ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กบั ชุมชนที่มี
การระบาดของโรคนี้ต่อไป
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Anthrax is a reportable disease and become a world concern as anthrax is found in all
continents except Antarctica; many countries in the world are endemic with more frequent
outbreaks. In Lao PDR, sporadic cases reported time to time and the most affected province is
Salavan province. This study aims to identify risk factors associated with human anthrax in
villagers in Salavan district, Salavan province, Lao PDR. The semi-structured questionnaire
and observation form of environmental setting was used for data collection, which was
carried out in the months of February and March 2012. The 1:2 ratio case-control study
design was used, 414 people were included in this study, 138 of them are reported cases from
2009 to 2011 were included in this study, the line list was provided by the National Center for
Laboratory and Epidemiology (NCLE) and 276 controls were selected randomly in all ages
and sex in 17 affected villages of Salavan district, Salavan province. The result of
multivariable analysis showed that four variables namely religion, occupation, practice of
leaving carcass and state of corral associated positively with human anthrax infection with
statistical significance (p<0.05). Other environmental factors for instance temperature,
weather, humidity, pH of soil and dusty soil should be considered in future research.
Collaboration between human health and animal health sectors should be strengthened.
Community awareness should consider in these affected areas.
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