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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาอัตราอุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาของการเกิด โรค
พิษสุน ัขบ้าในสุน ัข ของอ าเภอแม่ส าย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี 2557 ถึง 2563 โดยใช้ ข้อมูล จากระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) และข้อมูลการสอบสวนโรคจากสานักงานปศุสัตว์
อาเภอแม่สาย สาธารณสุขอาเภอแม่สาย และโรงพยาบาลแม่สาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณา และการถดถอยโลจิสติค
ในการวิเคราะห์ จากตัวอย่างทั้งหมด 49 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการ 18 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 36.73) และการเฝ้าระวัง โรคเชิงรุก 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 63.27) ผลการศึกษาพบผลบวกจ านวน 8
ตัวอย่าง (ร้อยละ16.33) โดยผลบวกทั้งหมดเป็นตัวอย่างจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.44
(8/18) ของตัว อย่างจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการ อัตราอุบั ติการณ์ ของโรคเท่ากับ 1.21 ตัว ต่อหนึ่งหมื่น
ประชากรสุ น ั ข -ปี จุ ด เกิ ด โรคทั ้ ง หมดอยู่ ใ นตำบลที ่ม ี พ ื ้ น ที ่ต ิ ด กั บ ชายแดนสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ยนมา
มีค่ามัธยฐานระหว่างจุดเกิดโรคกับแนวชายแดนเท่ากับ 1,375 เมตร การระบาดพบระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
เมษายน หรือในช่วงฤดูแล้ง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ สุนัขไม่มีเจ้าของ
(OR=9.30, 95%CI=1.61-53.62, p=0.01)
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Incidence and Epidemiological Risk Factors of Rabies in Dogs
Mae Sai District, Chiang Rai Province between 2014 and 2020
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Abstract
This study aimed to determine the incidence rate and epidemiological risk factors of rabies
in dogs of Mae Sai district, Chiang Rai province between 2014 and 2020. The data was collected
from Thai Rabies Net database and investigation report from Mae Sai district Livestock office, Mae
Sai district Public Health office and Mae Sai Hospital. The data was analyzed using descriptive
statistics and logistic regression was used to identify risk factors. The total 49 dog samples were
categorized into clinical surveillance 18 samples (36.73%) and active surveillance 31 samples
(63.27%). The results indicated that rabies’ positive samples were 8 out of 49 samples (16.33%),
all were from clinical surveillance, accountable for 44.44% (8/18). The Incidence rate of rabid
dogs was 1.21 cases/10,000 dogs-year. All outbreaks were found in sub-district that adjoin to
Republic of the Union of Myanmar border. Median distance between outbreak points and borders
was 1,375 meters. The outbreaks usually occurred in dry season, during October to April.
The significantly risk factor for disease outbreaks was ownerless dogs (OR=9.30,95%CI=1.61-53.62,
p=0.01).
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บทนํา
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สาคัญ สาเหตุจากเชื้อไวรัสในวงศ์ Rhabdoviridae
สามารถเกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมทุกชนิด มีสุนัขเป็นสาเหตุหลักในการแพร่เชื้อมายังคน การติดต่อส่วน
ใหญ่เกิดจากการสัมผัสน้าลายสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น จากการกัด ข่วน และเลีย มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อทั่วโลก
55,000 คนต่อปี ผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 95 พบในทวีปเอเชีย และแอฟริกา (World Health Organization,
2019)
ในปี 2472 เริ่ม มีการรายงานจ านวนผู้ เสี ยชีว ิ ต ด้ว ยโรคพิ ษสุ นั ขบ้า ในระบบรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นครั้งแรก จานวน 180 ราย และพบผู้เสียชีวิต ต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2523 พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด
จานวน 370 ราย (อภิรมย์และวิรงรอง, 2548) แนวโน้มสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้ามีจานวนผู้เสียชีวิตลดลง
อย่างต่อเนื่องในปี 2533 ลดเหลือ 185 ราย และในปี 2556 เหลือ 7 ราย ส่วนมากพบในภาคกลาง และภาคใต้
(โกวิทย์, 2560) ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมามีรายงานการตรวจพบโรคพิษ
สุนัขบ้าจากสุนัขปีละ 6,000 – 7,000 ตัวอย่าง (กระทรวงสาธารณสุข, 2529) และในปี 2530 มีการตรวจพบเชื้อ
ในสุนัขมากที่สุด 8,422 ตัวอย่าง (พุทธชาด และคณะ, 2537) ต่อมาสถานการณ์การพบโรคในสุนัขมีแนวโน้มลดลง
จากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (กรมปศุสัตว์, 2563) ตั้งแต่ปี
2555 ที่เริ่มมีการบันทึกข้อมูล จนถึงปี 2563 มีตัวอย่างสุนัขที่ถูกส่งตรวจตามการเฝ้าระวังโรคทางอาการจานวน
6,580 ตัวอย่าง พบผลบวก 3,036 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.14) และจากการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกจ านวน 28,037
ตัวอย่าง พบผลบวก 657 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.34) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ของเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563 มีรายงานการพบโรค จากจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และเชียงใหม่
จานวน 72 28 4 และ 3 ตัวอย่าง ตามล าดับ โดยจังหวัดเชียงรายที่พบโรคมากที่สุด มีการพบโรคในอาเภอเวียง
แก่น แม่ฟ้าหลวง เชียงของ แม่สาย และอ าเภออื่น ๆ จ านวน 32 15 11 8 และ 6 ตัวอย่าง ตามล าดับ ส่วน
สถานการณ์โรคในคนของเขตภาคเหนือ ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมายังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
(นภักสรณ์ และคณะ, 2563)
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นอาเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 285 ตาราง
กิโลเมตร ด้านทิศเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีลาน้าสาย และลาน้ารวก
เป็นพรมแดนธรรมชาติ ประกอบด้วย 8 ตาบล 87 หมู่บ้าน มีการแบ่งพื้นที่การปกครองในรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 10 แห่ง จานวนประชากร 68,632 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2562) และมีประชากร
สุนัขประมาณ 9,303 ตัว ซึง่ เป็นพื้นทีเ่ สี่ยงที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที่สาคัญ การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นเพื่อหาอัตราอุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาของการ

เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ เพื่อใช้วางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน รับมือการ
ระบาด และใช้ประกอบการกาหนดมาตรการหรือนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประชากรที่ศึกษา และนิยามที่ใช้ทําการศึกษา
ประชากรที่ใช้ทาการศึกษา ได้แก่ ตัวอย่างสุนัขที่ถูกส่งชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ
จากพื้นที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี 2557 ถึงปี 2563 รวม 49 ตัวอย่าง ซึ่งมีรายงานในระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (กรมปศุสัตว์, 2563) โดยแบ่งรูปแบบการส่งตัวอย่าง
ตามคู่มือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ (ถนอมและอรปวีร์, 2560) ดังนี้
การเฝ้าระวังโรคทางอาการ คือ ระบบการแจ้งพบสัตว์นั้นสงสัยป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
จากเครือข่ายการเฝ้าระวัง ของแต่ละพื้นที่ โดยสุนัขต้องมีอาการตรงกับนิยามโรคพิษสุนัขบ้า ของกรมปศุสัตว์
(2560) แบ่งเป็น สุนัขที่มีอาการดุร้าย และสุนัขที่มีอาการซึม ซึ่งอาการไม่ชัดเจน
การเฝ้าระวังโรคเชิงรุก คือ ระบบการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อ
ยืนยันสถานะของแต่ละพื้นที่
ตัวอย่างสุนัขที่พบโรคพิษสุนัขบ้า หรือตัวอย่างที่ให้ผลบวก คือ ตัวอย่างสุนัขมีผลการตรวจโรคด้วย
วิธี Fluorescent antibody technique (FAT) พบปฏิกิริยา antigen-antibody complex เมื่อส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ (กรมปศุสัตว์, 2560)
การเก็บรวบรวมข้อมูล และแหล่งข้อมูล
ทาการศึกษาข้อมูลทั่วไปของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ พิกัดที่พบโรค รายงานการสอบสวนโรค
ของสานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่สาย สาธารณสุขอาเภอแม่สาย และโรงพยาบาลแม่สาย และจานวนประชากรสุนัข
ในพื้นที่จากการสารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประวัติ และลักษณะของสุน ัข ที่ถูกส่ งชันสูตร ได้แก่ การมีเจ้าของ การได้รับวัคซีน เพศ อายุ
การสัมผัสคนหรือสัตว์อื่น ลักษณะการตาย และพื้นที่พบตัวอย่างของสุนัขที่พบโรคพิษสุนัขบ้า จากหัวข้อรายงาน
ส่งตัวอย่าง ของระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ (Thai Rabies Net)

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
- ค่าความถี่ (Frequency) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าควอไทล์ (Quartile) ค่าสูงสุด-ต่าสุด
(Max-min) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายช่วงเวลาที่พบโรค และลักษณะของการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัข
- อัตราอุบัติการณ์ (Incidence rate, IR) เพื่ออธิบายอัตราเร็วของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัข ของพื้นที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี 2557 ถึง 2563 ใช้หน่วยเป็นตัวต่อหนึ่งหมื่น
ประชากรสุนัขต่อปี จากสูตรคานวน
IR

=
จานวนสุนัขที่พบโรคพิษสุนัขบ้า (1)
x K (3)
ผลรวมจานวน Animal-year at risk ของสุนัขในช่วงที่ติดตามศึกษา (2)

(1) = จานวนสุนัขที่พบโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา
(2) = ผลรวมจานวนปีทสี่ ุนัขมีความเสี่ยงในการเกิดโรค หน่วยเป็นตัว-ปี (Animal-year)
(3) = ค่าคงทีท่ จี่ ะให้ผลลัพธ์ (IR) เป็นจานวนเต็ม (กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 10,000)
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel® และแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
พื ้ น ที่ ที่ พ บโรคพิ ษ สุ น ั ข บ้ า ด้ ว ยโปรแกรม QGIS® version 3.16.7-Hannover (QGIS Development Team,
2020)
2. สถิต ิเ ชิง อนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัข ด้วยวิธี Univariable logistic regression โดยใช้โปรแกรม Epi Info™ 7.2 (Epi Info™ Team,
2011) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และรายงานผลด้วยค่า Odds ratio, OR

ผลการศึกษา
การศึกษาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข พื้นที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563
มีการส่งตัวอย่างสุนัขเพื่อชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Fluorescent antibody technique (FAT)
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน กรมปศุสัตว์ จานวนทั้งหมด 49 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่าง
จากการเฝ้าระวังโรคทางอาการ และการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก จานวน 18 (ร้อยละ 36.73) และ 31 (ร้อยละ 63.27)
ตัวอย่าง ตามลาดับ พบว่าตัวอย่างที่ให้ผลบวกทั้งหมด จานวน 8 ตัวอย่าง ซึ่งมาจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการ
คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของตัวอย่างทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของตัวอย่างจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการ

จานวนตัวอย่าง

ส่วนตัวอย่างจากการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกให้ผลลบทั้งหมด มีผลรวมจานวนปีที่ประชากรสุนัขมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าในช่วงที่ติดตามศึกษา (Animal-year at risk) เท่ากับ 66,172 ตัว-ปี อัตราอุบัติการณ์ของโรคคิด
เป็น 1.21 ตัวต่อหนึ่งหมื่นประชากรสุนัขต่อปี ปีที่พบโรคมากที่สุด คือปี 2561 โดยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563 มี
รายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 3 ปี (ภาพที่ 1) ช่วงที่มีการพบโรคตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เมษายน และ
พบว่าเดือนเมษายนมีรายงานการเกิดโรคมากที่สุด (ภาพที่ 2)
ตัวอย่างส่งตรวจ
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ภาพที่ 1: ตัวอย่างส่งตรวจ และตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
ในอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี 2557 ถึง 2563
* ปี 2558 ไม่มีตัวอย่างส่งตรวจ

จานวนครั้งที่พบโรค
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ภาพที่ 2: จำนวนครั้งที่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แยกเป็นรายเดือน ระหว่างปี 2557 ถึง 2563*
* ปี 2558 และ 2560 ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า

ปี

2557

2559

2561

2562

2563

ภาพที่ 3 แผนที่ทางภูมิศาสตร์บริเวณจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างปี 2557 ถึง 2563
พื้นที่การเกิดโรคในอาเภอแม่สาย พบโรคกระจายอยู่ในพื้ นที่ 6 หมู่บ้าน ของตาบลเวียงพางคา แม่สาย
และเกาะช้าง หมู่บ้านที่พบการเกิดโรคมากที่สุดคือ บ้านสันทราย ตาบลแม่สาย พบการเกิดโรคจานวน 3 ครั้ง
จุดเกิดโรคทั้งหมดพบอยู่ในเขตชุมชน และอยู่ใกล้กับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีระยะทาง
ระหว่างจุดเกิดโรคกับแนวชายแดนระยะทางตั้งแต่ 70 – 3,070 เมตร และมีค่ามัธยฐานของระยะทางระหว่าง
จุดเกิดโรคกับแนวชายแดน 1,375 เมตร (ควอไทล์ที่ 1= 903.80 เมตร, ควอไทล์ที่ 3 = 2,940 เมตร) (ภาพที่ 3)
ช่วงอายุของสุนัขที่พบโรคแบ่งได้เป็น 3 ช่วงอายุ คือ อายุ 3-6 เดือน อายุ 7-12 เดือน และอายุมากกว่า 12 เดือน
คิดเป็นร้อยละ 50.00 12.50 และ 37.50 ตามล าดับ สุนัขที่พบโรคจ านวน 5 ตัว ตายเองหลังจากแสดงอาการ
ซึ่งในจานวนนี้มีค่ามัธยฐานจานวนวันที่ตายหลังแสดงอาการ 2 วัน (ควอไทล์ที่ 1 = 1 วัน, ควอไทล์ที่ 3 = 3 วัน)
จากการวิเคราะห์ป ัจ จั ย ของการพบโรคพิ ษสุน ัข บ้ าในสุน ัข พบปัจจัยที่ มีน ัยส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่
สุน ัขที่ ไม่มีเจ้าของ (OR=9.30, 95%CI=1.61-53.62), (p=0.01) ส่ว นปัจจัยการได้รับวัคซีน เพศ รูปแบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน และความหนาแน่นประชากรสุนัขในเขตการปกครอง ไม่พบว่าเป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากการศึกษานี้ (p>0.05) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: ปัจจัยการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ของอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี 2557 ถึง 2563
ปัจจัย (จํานวนตัวอย่าง)
การมีเจ้าของ
ไม่มีเจ้าของ (16)
มีเจ้าของ (33)
การได้รับวัคซีน
ไม่เคย หรือไม่มีประวัติได้รับวัคซีน (41)
เคยได้รับวัคซีน (8)
เพศ
ผู้ (29)
เมีย (20)
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาล (28)
องค์การบริหารส่วนตาบล (21)
ตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน**
หมู่บ้านติดชายแดน (17)
หมู่บ้านไม่ติดชายแดน (27)
ความหนาแน่นประชากรสุนัข
ในเขตการปกครอง***
หนาแน่นกว่าค่าเฉลี่ย (26)
หนาแน่นน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (23)

Case

Non-case

OR (95% CI)

p-Value

6
2

10
31

9.30 (1.61-53.62)

0.01*

7
1

34
7

1.44 (0.15-13.64)

0.74

7
1

22
19

2.86 (0.30-26.74)

0.34

7
1

21
20

6.67 (0.75-59.15)

0.12

4
4

13
23

1.77 (0.37-8.28)

0.46

6
2

20
21

3.15 (0.57-17.48)

0.25

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05
** ไม่ทราบข้อมูลหมู่บ้าน จานวน 5 ตัวอย่าง
*** ความหนาแน่นของประชากรสุนัขของแต่ละเขตการปกครอง (อปท.) มีค่าเฉลี่ย 31 ตัว/ตารางกิโลเมตร

วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการศึกษาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ของพื้นที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2557 ถึง
2563 พบผลบวกจากตัวอย่างที่ถูกส่งชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 16.33 ซึ่ง มากกว่า การพบผลบวกของ
ประเทศไทย ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงรายที่พบร้อยละ 10.93 1.45 และ 5.88 ตามลาดับ (กรมปศุสัตว์, 2563)
แสดงถึงอาเภอแม่สายสามารถปฏิบัติ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง โรคทางระบาดวิทยา ตามมาตรการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ของกรมปศุสัตว์ สามารถคัดกรองอาการของสุนัขตัวอย่างที่มีโอกาสพบโรคได้เหมาะสม
ซึ่งมาตรการการเฝ้าระวังโรคในพื้น ที่เกิดจากความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข และภาคเอกชน ได้ แ ก่ สถานพยาบาลสั ต ว์ และประชาชนในพื ้ น ที ่ ส่ ง ผลให้
การเฝ้าระวังโรคมีป ระสิทธิภ าพ สัมฤทธิ์ผล และสามารถจ ากัดการระบาดไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เ คี ยง
ส่วนตัวอย่างสุนัขที่ให้ผลลบต่อโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 83.67) พบว่ามีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า อาทิเช่น ซึม
ไม่กินอาหาร ตัวแข็ง ปากอ้า ลิ้นห้อย น้าลายไหล วิ่ง แบบไม่มีทิศทาง และตายโดยไม่ทราบสาเหตุ (กรมปศุสัตว์,
2563) ซึ ่ ง อาจเกิ ด จากโรคที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ระบบประสาท เช่ น โรคไข้ ห ั ด สุ น ั ข ที ่ พ บอาการขากรรไกรกระตุ ก
กระวนกระวาย ไวต่อสิ่งกระตุ้น และชักเกร็ง (Fekadu, 1993) หากศึกษาจุดประสงค์การส่ง ตัว อย่างเฉพาะ
การเฝ้าระวังโรคทางอาการ ที่พบโรคร้อยละ 44.44 ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบว่าพื้นที่อาเภอแม่สายมีการเกิดโรค
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ต้องสงสัยในภาคใต้ ระหว่างปี 2537 ถึง
2551 ที่พบโรคพิษสุนัขบ้าจากตัวอย่างสุนัข ร้อยละ 51 (Thiptara et al., 2011) สาหรับอัตราอุบัติการณ์ของ
โรคพิษสุนัขบ้าในช่วงที่ทาการศึกษา มีจานวน 1.21 ตัวต่อหนึ่งหมื่นประชากรสุนัข-ปี หรือในระยะเวลา 0.77 ปี
จะพบสุนัขที่เป็นโรคพิษสุน ัขบ้า 1 ตัว แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ อ าเภอแม่ส ายมีความเสี่ยงต่อการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และมีโอกาสพบการเกิดโรคได้บ่อยครั้ง ดังนั้นโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นโรคติดต่อระหว่างคน
และสัตว์ที่เป็นปัญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุขของพื้นที่
ในปี 2561 อาเภอแม่สายพบผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขมากที่สุด จานวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50
ของผลบวกทั้งหมดที่พบในช่วงที่ทาการศึกษา สัมพันธ์กับการพบผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขของประเทศไทย
ในปีเดียวกันที่พบจานวน 1,136 ตัวอย่าง ซึง่ มากขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2559 และ 2560 ที่พบจานวน 617 และ 848
ตัวอย่าง ตามล าดับ (กรมปศุสัตว์, 2563) โดยช่วงเวลาที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ของอ าเภอ
แม่ ส าย จะอยู่ ร ะหว่ า งเดือ นตุล าคม ถึ ง เมษายน หรื อ ช่ ว งฤดู แ ล้ ง สั ม พั น ธ์ ก ั บ การศึ ก ษาก่อ นหน้ า ที่พบว่า
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทย ที่พบมากในช่วงเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม หรือเมษายน (อภิรมย์และ
วิรงรอง, 2548) หรือพบมากในช่วงฤดูร้อน หรือฤดูแล้ง (Mitmoonpitak et al., 1997)

จากการศึกษาพบว่า สุน ัข ร้ อยละ 50 ที่พบโรคพิษสุนัขบ้า มี อายุ อยู่ในช่ว ง 3-6 เดือน สอดคล้องกั บ
ผลการศึกษาการเกิดโรคพิ ษสุน ัขบ้าในประเทศไทย ระหว่างปี 2530 ถึง 2539 ที่พบโรคร้อยละ 42 ในสุนัข
ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (Mitmoonpitak et al., 1997) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากสุนัขในช่วงอายุดังกล่าวไม่เคยได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทาให้ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค ประกอบกับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่สุนัขเริ่มลดลง ทาให้
มีความเสี่ยงที่สุนัขจะได้รับเชื้อและเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากการสัมผัสกับสัตว์ พาหะหรือแหล่งรังโรคตามธรรมชาติ
แต่ผลการศึกษานี้แตกต่างจากผลการศึกษาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ในปี 2552 ถึง 2554 ซึ่ง
พบว่าสัตว์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีความเสี่ยงในการพบโรคมากกว่าสัตว์ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี 1.06 เท่า (การุณ และ
คณะ, 2555) การพบโรคในสุนัขอายุน้อยกว่า 6 เดือน ในการศึกษานี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
อาเภอแม่สายทุกแห่ง ทาการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมวในพื้นที่เป็นประจาทุกปี
ท าให้สุนัขที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนมีโอกาสได้รับวัคซีน และมีภูมิคุ้มกันต่อโรค จึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรค
ที่น้อยกว่า ส่วนสุนัขที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าจานวน 5 ตัว มีค่ามัธยฐานจานวนวันหลังจากสุนัขเริ่มแสดงอาการ
จนถึ ง ตาย 2 วั น สอดคล้ อ งกั บ ศึ ก ษาระยะเวลาการมี ช ี ว ิ ต รอดหลั ง จากติ ด เชื ้ อ ตามธรรมชาติ ใ นพื ้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จากสุน ัขที่ ม ีผ ลยื น ยัน การติ ด เชื ้ อ จ านวน 957 ตัว สุนัขจะมีช ี ว ิ ต อยู่ ไ ด้ น้ อ ยกว่า 10 วัน
หลังจากเริ่มแสดงอาการ โดยมีค่า มัธยฐานที่ 4 วัน (95% CI: 3.7-4.3) และสุนัขที่ติดเชื้อจานวน 25 จาก 100 ตัว
จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 2 วัน (Tepsumethanon et al., 2004)
ปัจจัยที่เสี่ยงที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ได่แก่ สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือ
สุนัขแปลกหน้าที่พลัดหลงเข้ามาในพื้นที่ มีความเสี่ยงในการพบโรคพิษสุนัขบ้าสูงกว่าสุนัขที่มีเจ้าของ 9.30 เท่า
สอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยระหว่างปี 2533 ถึง 2547 ที่พบโรคในสัตว์
ที่ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 58.80 (อภิรมย์และวิรงรอง, 2548) และสูงกว่าการศึกษาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2557 ถึง 2559 และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของประเทศ
ไทย ในปี 2558 ถึง 2562 ที่พบว่าสุนัขไม่มีเจ้าของมีความเสี่ยงในการพบโรคพิษสุนัขบ้าสูงกว่าสุนัขที่มีเจ้าของ
2.27 และ 1.23 เท่า ตามล าดับ (วิไลภรณ์และเขมพรรษ, 2560; วันวิสาข์, 2563) โดยที่มาของสุนัขไม่มีเจ้าของ
หรือสุนัขแปลกหน้าที่พลัดหลงเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถสืบหาเจ้าของได้สามารถแยกได้เป็น 3 สาเหตุ ได้แก่ 1)
สุนัขมีอยู่เดิมในพื้นที่ สุนัขที่พบโรคอาจสัมผัส และได้รับเชื้อจากแหล่งรังโรคที่มีอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากมีการพบโรค
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 2) สุนัขมาจากพื้นที่ภายในประเทศ จากการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของโรค
พิ ษ สุ น ั ข บ้ า ในประเทศไทยสาเหตุ ม าจากการเคลื ่ อ นย้ า ยประชากรคน และน าสุ น ั ข ติ ด ตามไปด้ ว ย
(Denduangboripant et al., 2005) ประกอบกับอาเภอแม่สายเป็นเมืองหลักแห่งการค้าชายแดน มีตลาดการค้า

ชายแดนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งยังมีคนต่างถิ่นที่เข้ามา
อาศัยอยู่อาเภอแม่สาย (สุพรรณิการ์และวราวุฒิ, 2563) อาจมีผู้ทนี่ าสุนัขติดตามมาแต่เมื่อกลับออกไปไม่ได้นาสุนัข
ไปด้วย หรือตั้งใจนาสุนัขมาทิ้งไว้ในพื้นที่ ประกอบกับ สุนัขนั้นอาจมีเชื้ออยู่แล้ว ทาให้มีโอกาสที่โรคพิษสุนัขบ้า
จะแพร่กระจายในพื้นที่ 3) สุนัขมาจากประเทศเพื่อนบ้าน สุนัขที่มีเชื้ออาจเดินทางข้ามไปมาบริเวณพรมแดนที่มีลา
น้ากั้นระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่มีระดับน้าต่า จากรายงานระดับน้าดิบประจาวันของการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย ในปี 2562 ซึ่งใช้แหล่งน้าจากต้นลาน้าสายที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ พบว่าในช่วงฤดูแล้ง
ณ บริเวณจุดสูบน้าเพื่อผลิตน้าประปาจะมีระดับน้าเฉลี่ยต่ากว่า 100 เซนติเมตร และบางช่วงของลาน้าจะมีระดับ
ต่าจนคนหรือสัตว์สามารถเดินข้ามไปมาได้ ประกอบกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา มีอุบัติการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศสูง และมี รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ 1 พันรายต่อปี
(Gongal and Wright, 2011) และมีปัญหาในการดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศและภาษาในต่างพื้นที่ที่เป็นอุปสรรค นอกจากนี้ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคทั้งในคนและสัตว์ ซึ่ ง
เป็นปัญหาต่อการควบคุมการระบาดของโรค (Mu et al., 2017) การเกิดโรคในอาเภอแม่สายมีจุดที่น่าสังเกตว่าจุด
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด อยู่ห่างจากแนวชายแดนซึ่งมีระยะทางระหว่าง 70–3,070 เมตร ซึ่งอยู่ในระยะที่สุนัข
สามารถเดินทางได้ โดยอ้างอิงจากการศึกษาพฤติกรรมของสุนัขจรจัดในประเทศออสเตรเลียจะพบว่าสุนัขสามารถ
เดินทางได้ระยะไกลที่สุด ระหว่าง 2-11 กิโลเมตร (Coman and Robinson, 1989) และการศึกษาการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2557 ถึง 2559 พบระยะทางการแพร่เชื้อจากจุดเกิดโรคไปยังจุดอื่นที่ใกล้ที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 2,194 เมตร (ระหว่าง 14.10-17,279 เมตร) (ศุภธิดาและประพันธ์ศักดิ์, 2562) หรืออาจมาจากคนของ
ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่อาเภอแม่สาย นาสุนัขที่มีเชื้อเข้ามาด้วย แล้วไม่ได้
นากลับไป หรือนามาปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่
ปัจจัยการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าสุนัขที่ไม่เคยได้รับวัคซีน มีโอกาสพบโรค 1.44 เท่าของ
สุนัขที่เคยได้รับวัคซีนแต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แม้ว่าวัคซีนจะเป็นปัจจัยสาคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้
อาจเนื่องจากจานวนตัวอย่างในการศึกษาที่มีจานวนน้อยจึงส่งผลต่อการคานวณทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ได้
จากการศึกษานี้ มีค่าใกล้เคียงกับ การศึกษาก่อนหน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า
สุนัขที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงในการเกิดโรค 1.84 เท่า (วันวิสาข์, 2563) ในการศึกษานี้พบโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขที่เคยได้รับวัคซีนจานวน 1 ตัว เป็นลูกสุนัขที่เพิ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรก ถูก เลี้ยงอยู่ใน
บริเวณบ้านตลอดเวลา จึงอาจเป็นไปได้ว่าสุนัขตัวนี้ได้รับเชื้อก่อนการได้รับวัคซีน จากการสัมผัสกับ สุนัขไม่มี
เจ้าของที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าก่อนหน้าซึ่งมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยจุดเกิดโรคทั้งสอง
ห่างกันประมาณ 400 เมตร ส่วนการเกิดโรคในสุนัขที่ไม่เคยได้รับวัคซีน อาจเกิดจากเจ้าของสุนัขไม่ตระหนักถึง

ความส าคัญของการฉีดวัคซีน หรือพลาดการได้รับวัคซีนจากโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มักจะรณรงค์ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน หรือเป็น
สุนัขไม่มีเจ้าของที่ขาดการสารวจ หรือสุนัขมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ส่วนปัจจัยที่ทาการศึกษาอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ปัจจัยจากเพศ
ของสุนัข ทีพ่ บโรคในสุนัขเพศผู้มากกว่าเพศเมีย แต่ก็พบว่าความแตกต่างดังกล่าวไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าปัจจัยจากเพศไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
(การุณ และคณะ, 2555; รุจาและอรุณ, 2559) ปัจจัยจากตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน ซึ่งพบว่าหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติด
ชายแดน และไม่ติดชายแดน พบการเกิดโรคไม่แตกต่างกัน เนื่องจากหมู่บ้านที่พบโรคเกือบทั้งหมดเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไม่มาก ประกอบกับเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีถนนเชื่อมถึงกัน ทุกหมู่บ้าน
เหตุผลเหล่านี้อาจทาให้ปัจจัยด้านพื้นที่ตั้งไม่มี ผลต่อความแตกต่างในการพบโรค ส่วนปัจจัยของรูปแบบเขตการ
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ ่น ที ่ มีล ั ก ษณะแตกต่ างกัน และปัจจัย ความหนาแน่น ประชากรสุ นั ข ในเขตการปกครอง
จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าขนาดของชุมชน รวมถึงความหนาแน่นของทั้งประชากรคน และประชากรสุนัข ไม่มี
ผลทาให้การพบโรคพิษสุนัขบ้าทีแ่ ตกต่างกัน เช่นเดียวการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าลักษณะของชุมชนระหว่างชุมชน
ชนบท และชุมชนเมืองมีโอกาสพบโรคได้ไม่แตกต่างกัน (รุจาและอรุณ, 2559)

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง ข้อมูลทางระบาดวิทยา และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขของอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในช่วงปี 2557 ถึง 2563 มีอัตราอุบัติการณ์คิดเป็น 1.21 ตัวต่อหนึ่งหมื่น
ประชากรสุนัข-ปี จากการพบโรคทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ซึง่ ตัวอย่างมาจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการทั้งหมด การเกิด
โรคจะพบในระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เมษายน โดยในช่วง 3 ปีหลังมีการพบโรคอย่างต่อเนื่อง บริเวณที่พบโรค
ทั้งหมดอยู่ห่างจากแนวชายแดนทีม่ ีระยะทางตั้งแต่ 70–3,070 เมตร และพบว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขที่พลัด
หลงเข้ามาในพื้นที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ เช่น การได้รับวัคซีน
เพศ รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งที่ ตั้งของหมู่บ้าน และความหนาแน่นประชากรสุนัขในเขตการ
ปกครอง ไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากการศึกษาในครั้งนี้

ข้อจํากัดในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ท าการศึกษามาจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ (Thai
Rabies Net) ซึง่ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดการส่งตัวอย่าง เช่น วัตถุประสงค์ของการส่งตัวอย่างระหว่างการ
เฝ้าระวังโรคทางอาการ และการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกทีไ่ ม่ถูกต้อง และยังขาดรายละเอียดของประวัติสุนัข เป็นต้น
นอกจากนี้สุนัขที่พบโรคส่วนใหญ่ไม่มีเจ้าของ จึงทาให้ขาดข้อมูลที่จาเป็นในการวิเคราะห์รูปแบบของการ
เกิดโรค รวมถึงข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เช่น ข้อมูลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในสุนัข และแมว ข้อมูลระดับน้า
ของแม่น้าที่กั้นพรมแดนในจุดอื่น ๆ ข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคน และในสัตว์ของจังหวัดท่าขี้เหล็ก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอ าเภอแม่สาย เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูล ที่ส าคัญส าหรับ ใช้
วางแผนการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอาเภอแม่สาย

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขให้หมดไปจากพื้นที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน ด้าน
ปศุสัตว์ และสาธารณสุข ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยประสานงานชายแดนไทย-เมียนมาร์ ประจ าพื้นที่
เพื่อช่วยในการติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ของจังหวัด
ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ของโรคทั้งในคน และในสัตว์ของทั้งสองพื้นที่ และเพื่อใช้สาหรั บเตรียมแผน
รับมือกับการระบาด โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เมษายน ของทุกปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ควรทาการสารวจประชากรสุนัข และแมวทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ
ในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ครบทุกตัว พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม รวมถึงลูกสุนัขและแมว
ที่มีอายุครบกาหนดการได้รับวัคซีน ให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนประชาการสัตว์ทั้งหมด (Hoonsuwan
and Puanghat, 2005) และเพิ่มความถี่ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง พร้อมดาเนินการควบคุม
ประชากรโดยการผ่าตัดท าหมันเป็นประจ าทุกปี พร้อมกับสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคจากภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรค เพื่อค้นหาแหล่งรังโรคในพื้นที่ และทาการเฝ้าระวังสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขต่างถิ่น
กรณีพบโรคควรดาเนินการสอบสวนโรคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ หรือปัจจัยที่อาจทาให้เกิดโรค พร้อม
ทั้งรายงานในระบบสารสนเทศ ฯ เพื่อให้มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังโรคในอนาคต
นอกจานี้ควรมีการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขในพื้นที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบริเวณที่พบ
โรค และระบาดวิทยาเชิงชีวโมเลกุลของเชื้อไวรัส โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อาเภอแม่สาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในการกาหนดแนวทางรับมือการเกิดโรค และสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
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