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ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในจังหวัดเชียงราย 
พรวิมล ปาทา1*  ปรัชญา โสภารัตน์2  วิทวัส โหมดเทศ3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี ้เป ็นการศึกษาระบาดวิทยาของโรคพิษสุน ัขบ้าในจังหวัดเช ียงรายโดยใช้ข ้อมูล              

การส่งตัวอย่างสัตว์ที่ส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้าจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ ปี         

พ.ศ. 2556 - 2563 มาศึกษาแบบภาคตัดขวาง หน่วยการศึกษาระดับตำบล เพื่ออธิบายรูปแบบการเกิดโรค   

และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ โดยใช้ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา และศึกษาปัจจัยเสี่ยง    

ด้วยสมการถดถอยโลจิสติก และโปรแกรม QGIS ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดเชียงรายมีร้อยละการพบตัวอย่าง 

ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากตัวอย่างที ่ส่งตรวจทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 5.21 (73/1,402 ตัวอย่าง)         

และสามารถพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุกเดือน โดยพบมากที่สุดในเดือนมกราคม ตำบลที่มี

แนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าตำบล       

ที ่ไม่ต ิดแนวชายแดน 36.80 เท่า (95% CI = 8.37 – 161.86, P-value <0.01) ดังนั ้น ควรมีมาตรการ           

ในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลที่ติดแนวชายแดน เพิ่มเติมจากมาตรการ      

ที่มีอยู่ เช่น การสร้างพื้นที่กันชนบริเวณแนวชายแดน และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุม

ป้องกันโรค เป็นต้น 
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Risk Factors Analysis of Animal’s Rabies in Chiang Rai 
Pornwimon Pata1* Pratchaya Soparat2  Wittawat Modethed3  

Abstract 

  The objectives of this study aimed to explain epidemiology of rabies in Chiang Rai 
province by using cross-sectional study with descriptive epidemiology, QGIS program and       
risk factors analysis by using logistic regression. Data were collected from Thai Rabies Net 
database. The results found that percentage of rabies positive samples equal to 5.21% 
(73/1,402 samples). Rabies positive samples found in every month throughout this study period 
especially in January. Border sub-districts trend to found higher rabies positive samples when 
compared to other sub-districts more than 36.80 times. (95% CI = 8.37 - 161.86, P-value <0.01) 
Therefore, prevention and control measures ought to focus in the border sub-districts such as 
creating buffer area around the borderline and collaboration with neighboring countries. 
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บทนำ  

   โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไม่สามารถรักษาให้หายได้ ติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม   
ทุกชนิดรวมถึงคน จัดอยู ่ในกลุ ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  (Zoonoses) เกิดจากเชื ้อไวรัสในวงศ์ 
Rhabdoviridae  (World Health Organization, 2020) ประเทศไทยพบมีการเกิดโรคในสัตว์ทุกปี และยังมี
คนที่เสียชีวิตโดยโรคพิษสุนัขบ้า สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net) ใช้เป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว ข้อมูลการส่งตัวอย่างสัตว์เพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งเชิง รับและเชิงรุก โดยเชิงรับเป็น   
การส่งตัวอย่างสัตว์ที่สงสัยหรือมีอาการตามนิยามของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  (การส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตร) 
และเชิงรุกเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 1 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยัน
สถานภาพในแต่ละพื ้นที่ (การส่งตัวอย่างเพื่อรับรองพื้นที ่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า) พร้อมระบุรายละเอียด       
การสอบสวนโรคเมื ่อตัวอย่างที่ส่งตรวจให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า เพื ่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุม        
การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในประเทศไทย (ถนอมและอรปวีณ์, 2560)  
  จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2556- 2563 จังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดที่พบตัวอย่างสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 73 ตัวอย่าง ซึ่งพบมากที่สุดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน (กรมปศุสัตว์, 2563) ก่อนหน้านั้นจังหวัดเชียงรายไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ติดต่อกันเป็นเวลา  
หลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2556 เริ่มมีการพบตัวอย่างสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าและพบการเกิดโรค 
พิษสุนัขบ้าในสัตว์เรื ่อยมาแทบทุกปีจนถึงปี พ.ศ. 2563  มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่  
อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงของ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง และอำเภอแม่จัน ส่วน ใหญ่   
เป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจังหวัดเชียงรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น         
18 อำเภอ 124 ตำบล มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า    
ชาวลาวอพยพ และชาวจีนฮ่อ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบสูงเป็นหย่อม ๆ ในระหว่างหุบเขา และ
ตามลุ่มน้ำสำคัญ พื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระยะทาง  130 กิโลเมตร ชายแดน   
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 184 กิโลเมตร (สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย, 
2563) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาสถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือหาแนวทางป้องกันโรค และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดเชียงราย 
 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhabdoviridae
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อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

รูปแบบการศึกษา 

 เป็นการศึกษาเชิงตัดขวาง (cross-sectional study) อธิบายการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเชียงราย

ด้วยระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (descriptive epidemiology) แสดงรูปแบบการเกิดโรค และการกระจาย    

ของโรคเชิงพื้นท่ี (spatial analysis) และศึกษาปัจจัยเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการศึกษา 

  ตัวอย่างสัตว์ที่ส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ จากการเฝ้าระวังทางอาการ 

เป็นการเฝ้าระวังจากการแจ้งพบสัตว์สงสัยป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และการเฝ้าระวังเชิงรุก  เป็นระบบการสุ่ม

เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อยืนยันสถานะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละพื้นที่ 

โดยเก็บตัวอย่างร้อยละ 0.01 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพ้ืนที่นั้น โดยกรมปศุสัตว์ได้สุ่มเก็บตัวอย่าง

ตำบลละ 1 ตัวอย่าง เพื ่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันสถานภาพในแต่ละพื ้นที ่ จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ         

เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 - 2563 

จำนวนทั้งหมด 1,402 ตัวอย่าง การศึกษาเชิงพื้นที่ใช้หน่วยการศึกษาระดับตำบล โดยใช้พื้นที่ทุกตำบล       

ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 124 ตำบล 

กำหนดนิยาม 

ตัวอย่าง หมายถึง ตัวอย่างสัตว์ที่ส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556  -

2563 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จากฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net)  

ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง ตัวอย่างสัตว์ที่มีผลการตรวจโรคด้วยวิธี Fluorescent 

antibody technique (FAT) พบปฏิกิร ิยา antigen-antibody complex เมื ่อส ่องด้วยกล้องจุลทรรศน์     

(กรมปศุสัตว์, 2560)  

พื้นที่พบโรค (case) หมายถึง ตำบลที่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงระยะเวลา      

ที่ทำการศึกษา  

พื ้นที ่ไม ่พบโรค (non-case) หมายถึง ตำบลที ่ไม ่พบตัวอย ่างที ่ ให ้ผลบวกต่อโรคพิษสุน ัขบ้า         

ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา 

การเก็บข้อมูล 

  ข้อมูลรายงานการส่งตัวอย่าง รายงานการสอบสวนโรค และจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ ้นทะเบียน      

จากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net) ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง  

จากกระทรวงคมนาคม สนับสนุนให้กรมปศุส ัตว ์ในปี 2551 และข้อมูลตำบลที ่อ ุดหนุนงบประมาณ                
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ในการผ่าตัดทำหมันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.

2561 - 2563 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

  ศึกษาการเกิดโรคในจังหวัดเชียงรายระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel® 

ศึกษารูปแบบการกระจายของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยโปรแกรม QGIS® version 3.14 ในหน่วยระดับตำบล       

และศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ระดับตำบลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ ด้วยวิธี logistic 

regression ที่ 95% confidence interval โดยใช้โปรแกรม Epi Info® version 7.2.4.0  
 

ผลการศึกษา 

  จังหวัดเชียงรายมีการส่งตัวอย่างสัตว์เพื่อตรวจโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2563 ทั้งหมด 
1,402 ตัวอย ่าง เป ็นต ัวอย ่างจากการเฝ้าระวังเช ิงร ุก จำนวน 1,115 ต ัวอย ่าง และการส ่งต ัวอย ่าง                
เพื่อการเฝ้าระวังทางอาการ จำนวน 287 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 79.53 และ 20.47 ตามลำดับ โดยตัวอย่าง
จากการเฝ้าระวังเชิงรุกไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวังทางอาการ    
มีตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 73 ตัวอย่าง แยกเป็นสุนัข 72 ตัวอย่าง และสุกร 1 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 25.44 (73/287) จากตัวอย่างที ่ส่งตรวจเพื ่อการเฝ้าระวังทางอาการ และร้อยละ 5.21 
(73/1,402) จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด อำเภอที่มีร้อยละการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า  
จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมดในพื้นที่อำเภอนั้น 3 ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอเวียงแก่น แม่ฟ้าหลวง และแม่สาย 
คิดเป็นร้อยละ 39.29, 26.44 และ 9.20 ตามลำดับ อำเภอที่ไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ 
อำเภอขุนตาล เชียงแสน ดอยหลวง ป่าแดด พญาเม็งราย พาน เมืองเชียงราย แม่ลาว แม่สรวย เวียงชัย       
เวียงเชียงรุ้ง และเวียงป่าเป้า อำเภอที่ไม่มีการส่งตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวังทางอาการ ได้แก่ อำเภอเชียงแสน 
และเวียงป่าเป้า (ตารางท่ี 1) 

การกระจายตัวตามระยะเวลาของการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกแยกเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม              
ถึง ธ ันวาคม ในช่วงที ่ทำการศึกษาปี พ.ศ. 2556 - 2563 (แผนภาพที ่ 1) พบตัวอย่างที ่ให ้ผลบวก                   
ต่อโรคพิษสุนัขบ้าทุกเดือน และพบมากขึ้นในช่วงปลายปีถึงต้นปี โดยเดือนที่มีการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวก     
ต่อโรคพิษสุนัขบ้าสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เดือนมกราคม พฤศจิกายน และธันวาคม เท่ากับร้อยละ 20.83, 
19.23 และ 13.54 ตามลำดับ 
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 ตารางที่ 1 อัตราการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แยกตามอำเภอ    
ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2556 - 2563 

อำเภอ 
การเฝ้าระวังเชิงรุก การเฝ้าระวังทางอาการ รวมตัวอย่างที่

ส่งตรวจทั้งหมด 
ร้อยละตัวอย่าง
ที่ให้ผลบวก ผลบวก ผลลบ ร้อยละ ผลบวก ผลลบ ร้อยละ 

ขุนตาล 0 29 - 0 2 - 31 - 
เชียงของ 0 61 - 11 109 9.16 181 6.08 
เชียงแสน 0 53 - 0 0 - 53 - 
ดอยหลวง 0 24 - 0 1 - 25 - 
เทิง 0 74 - 3 13 - 90 3.33 
ป่าแดด 0 41 - 0 1 18.75 42 - 
พญาเม็งราย 0 38 - 0 5 - 43 - 
พาน 0 151 - 0 2 - 153 - 
เมืองเชียงราย 0 124 - 0 5 - 129 - 
แม่จัน 0 105 - 3 8 27.27 116 2.59 
แม่ฟ้าหลวง 0 49 - 15 23 39.74 87 26.44 
แม่ลาว 0 42 - 0 1 - 43 - 
แม่สรวย 0 58 - 0 1 - 59 - 
แม่สาย 0 72 - 8 7 53.33 87 9.20 
เวียงแก่น 0 17 - 33 34 49.25 84 39.29 
เวียงชัย 0 83 - 0 1 - 84 - 
เวียงเชียงรุ้ง 0 28 - 0 1 - 29 - 
เวียงป่าเป้า 0 66 - 0 0 - 66 - 

รวม 0 1,115 - 73 214 25.44 1,402 5.21 
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แผนภาพที ่ 1 จำนวนตัวอย่างที ่ส ่งตรวจเพื ่อการเฝ้าระวังเช ิงรุก เพื ่อการเฝ้าระวังทางอาการ และ               

ร้อยละการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้ารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2563  

ผลการศึกษาทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรม QGIS version 3.1.4   

  จังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด 124 ตำบล จากการศึกษาพบตัวอย่างสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า

ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 แทบทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 โดยในปี พ.ศ. 2556 พบตัวอย่าง           

ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 16 ตัวอย่างในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลปอ และม่วงยาย ต่อมาปี พ.ศ. 2557 

พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นเป็น 26 ตัวอย่างในพื้นที่ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่วงยาย       

ท่าข้าม ปอ เว ียง ริมโขง ตับเต่า ท่าข้าวเปลือก และแม่สาย ปี พ.ศ. 2559 พบ 1 ตัวอย่างในพื ้นที่              

ตำบลเวียงพางคำ ปี พ.ศ. 2560 พบ 1 ตัวอย่างในพื้นที่ตำบลแม่สลองใน ปี พ.ศ. 2561 พบ 27 ตัวอย่าง       

ในพื้นที่ 9 ตำบล ซึ่งพบมากที่สุดในช่วงที่ทำการศึกษา ได้แก่ ตำบลม่วงยาย ปอ ท่าข้าม สถาน ป่าตึง แม่สาย       

เวียงพางคำ เกาะช้าง แม่สลองใน และแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบปีละ 1 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่

ตำบลแม่สาย และเวียงพางคำ ตามลำดับ โดยตำบลที่พบส่วนใหญ่เป็นตำบลชายแดน คิดเป็นร้อยละ 78.57 

ของตำบลทั้งหมดที่พบผลบวก (11/14 ตำบล) รายละเอียดตามภาพที่ 1 
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ตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อชันสูตร ตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อรับรองพื้นที่ปลอดโรค

จ านวนตัวอย่างที่ให้ผลบวก อัตราการพบผลบวกจากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมดจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อการเฝ้าระวังเชิงรุก จำนวนตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนขับ้า 

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อการเฝ้าระวังเชิงรุก 

ร้อยละการพบตัวอยา่งที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อการชันสูตร 
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  ภาพที่ 2 การกระจายตัวของการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในระดับตำบลแยกเป็นราย

ปีตั้งแต่ ปี 2556 ถึงป ี2563 ตำบลที่พบส่วนใหญ่เป็นตำบลชายแดน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของตำบลทั้งหมดที่ 

 

 

 

 

 

 

ลบวก (11 ตำบล จาก 14 ตำบล)  

 

 

 

 
 

ตำบลที่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า   

ตำบลที่ไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

 ภาพที่ 1 ตำบลที่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้ารายปี ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี            

พ.ศ. 2556 - 2563 
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ภาพที่ 2 แสดงระยะห่างของแต่ละตำบลกับแนวชายแดน พร้อมแสดงตำบลที่พบตัวอย่างที ่ให้ผลบวก         

ต่อโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

 ตำบลชายแดนของเชียงรายทุกตำบลมีระยะห่างจากแนวชายแดนไม่เกิน 10 กิโลเมตร ในระยะทางนี้  

มีตำบลที่พบผลบวก 12 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 44.44 (12/27 ตำบล) และระยะห่าง ที่ 10-20 กิโลเมตร         

มีตำบลที ่พบผลบวก 2 ตำบลจากตำบลในระยะทางดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 10 (2/20 ตำบล) ตำบล              

ที่มีระยะห่างมากกว่า 20 กิโลเมตร ไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลที่พบการเกิดโรคซ้ำ

มากกว่า 1 ครั้งในช่วงที่ทำการศึกษาล้วนเป็นตำบลที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ตำบลปอ          

และม่วงยาย ของอำเภอเวียงแก่น ตำบลแม่สาย และเวียงพางคำ ของอำเภอแม่สาย และตำบลแม่สลองใน     

ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ภาพท่ี 2) 

 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงพบว่าตำบลที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีแนวโน้มที่จะพบตัวอย่าง

ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าเมื่อเทียบกับตำบลที่ไม่มีปัจจัยดังกล่าว เป็น 36.80 เท่า (p < 0.01) 

(ตารางที่ 2) ส่วนความหนาแน่นของประชากรสุนัขและแมวที่สูงกว่า 11 ตัว/ตารางกิโลเมตร มีแนวโน้ม       

พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดลงแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และตำบลที่มีการอุดหนุนงบประมาณ

เพ่ือดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ไม่พบว่ามีผลต่อการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 
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ตารางท่ี 2  ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาต่อการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าเชิงพื้นที่ในสัตว์
ของจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 - 2563 

ปัจจัย 
ผลตรวจโรคพิษสุนัขบ้า Crude OR  

(95% CI) 
Adjusted OR  

(95% CI) พบผลบวก ไม่พบผลบวก 

ตำบลที่มีแนวชายแดน 
ตำบลที่ไม่มีแนวชายแดน 

11 
3 

10 
100 

36.67 
(8.75-153.62) 

< 0.01* 

36.80 
(8.37-161.86) 

< 0.01* 
ตำบลที่ไม่มีการผ่าตัดทำหมัน 
ตำบลที่มีการผ่าตัดทำหมัน 

7 
7 

55 
55 

1 
(0.33-3.04) 

1 

1.48 
(0.36-6.07) 

0.58 
ตำบลที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรสุนัขและแมวสูง  
ตำบลที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรสุนัขและแมวต่ำ 

9 
 
5 

90 
 

20 

0.4 
(0.12-1.32) 

0.9 

0.79 
(0.17-3.65) 

0.76 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

ตัวอย่างสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่เป็นสุนัข สอดคล้องกับรายงาน

การพบตัวอย่างสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยที่พบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรค   

พิษสุนัขบ้ามากที่สุด (อรพิรุฬห์, 2559) ดังนั้นสุนัขจึงเป็นสัตว์พาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเชียงราย 

และพบตัวอย่างที ่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าตลอดทั้งปี  โดยเดือนมกราคมมีร้อยละการพบตัวอย่าง              

ที่ให ้ผลบวกต่อโรคพิษสุน ัขบ้ามากที ่ส ุด ซึ ่งมีความใกล้เคียงกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 - 2559                 

ของประเทศไทย ที่พบว่าโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเป็นไปตามฤดูกาลและมีแนวโน้มพบมากในเดือนกุมภาพันธ์      

(ลัทธพรรณ และคณะ, 2560) ประกอบกับการศึกษาในประเทศไทยที่พบความชุกของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข  

สูงที่สุดในเดือนมกราคม – มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงหลังจากฤดูผสมพันธุ์ของสุนัข (Mitmoonpitak et al., 1998) 

ฤดูผสมพันธุ์ของสุนัขมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงปลายเดือนตุลาคม - มกราคม และ พฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี 

สุนัขเพศผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงสุนัขเพศเมีย ทำให้เพิ่มการสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 

หลังจากที่สุนัขสัมผัสเชื้อในฤดูผสมพันธุ์ บวกกับระยะเวลาฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ 2 - 3 เดือน 

(World Health Organization, 2020) จ ึงทำให้พบสุนัขแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร ้อน        

ของประเทศไทย ทำให้หลายคนเกิดความเช ื ่อท ี ่ว ่าโรคพิษส ุน ัขบ ้าเก ิดจากอากาศร ้อนและพบได้                 
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ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น (Panichabhonges, 2001) สาเหตุอีกประการหนึ่งซึ่งคาดว่าทำให้พบโรคพิษสุนัขบ้า        

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คือหลังจากช่วงผสมพันธุ์ สุนัขมีระยะตั้งท้องนานประมาณ 2 เดือน ทำให้มีลูกสุนัข          

ที่จะคลอดในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ประกอบกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนในสัตว์ของประเทศไทยโดย   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) มีการดำเนินการเพียงปีละ 1 ครั ้ง  โดยมักดำเนินการระหว่างเดือน    

มีนาคม – เมษายนของทุกปี ส่งผลให้ประชากรลูกสุนัขที่เกิดในช่วงดังกล่าว มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามช่วงรณรงค์ รวมกับสัตว์ที่ป่วย และตั้งท้องในช่วงรณรงค์ก็จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน          

ทำให้การฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุม ดังนั้น ควรให้ความรู้แก่เจ้าของในการพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อถึงอายุ        

ที่กำหนด ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่เจ้าของไม่มีความรับผิดชอบ การควบคุมสุนัขและแมวจรจัด 

ซึ่งมักจับบังคับไม่ได้ทำให้ไม่ได้รับวัคซีน และพิจารณาปรับรอบการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    

ให้เป็นช่วงก่อนฤดูกาลผสมพันธุ์ ทั้งนีก้ารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยงเป็นวิธีการควบคุม 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ผล (Panichabhonges, 2001) (World Health Organization, 2020) โดยในปี 

พ.ศ. 2557-2559 ประเทศไทยประสบปัญหา อปท. ขาดความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินเผ่นดินทักท้วงถึงอำนาจหน้าที่ของ อปท. ทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ส่งผลให้สุนัขและแมวไม่ได้รับวัคซีนห รือได้รับวัคซีนไม่ถึง    

ร้อยละ 80 แตอ่ย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พ้ืนที่ตำบลที่อยู่ห่างไกลจากแนวชายแดนก็ไม่พบการเกิด

โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ไม่มีสุนัขหรือแมวที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้ามาในพื้นที่  ทั้งนี้จากการศึกษา

ลำดับพันธ ุกรรมของเช ื ้อไวร ัสโรคพิษส ุน ัขบ ้าในภาคเหนือ  และภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือตอนบน                 

ของประเทศไทย พบไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าที่มีลำดับพันธุกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไวรัสที่พบในประเทศจีน 

และให้ข้อสังเกตว่า มักพบไวรัสกลุ ่มใหม่ในพื ้นที ่รอยต่อระหว่างประเทศ (ปฏิพร และคณะ , 2016)             

โดยแนวชายแดนของจังหวัดเชียงราย นอกจากด่านข้ามแดนและจุดผ่อนปรนแล้วยังมีเส้นทางธรรมชาติ         

ที่สามารถเดินทางข้ามชายแดนได้ พื้นที่ชายแดนริมน้ำโขง และน้ำรวก ต่างมีหมู่บ้านอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งประชาชน   

มีการเดินทางไปมาหาสู่แบบเครือญาติ และมีการเลี้ยงสุนัขเพื่อออกล่าสัตว์ป่า  เรียกสุนัขกลุ่มนี้ว่า หมาแลน 

(จำนงค์ และคณะ, 2557) ประกอบกับข้อมูลจากการศึกษาในประเทศชิลี รายงานว่าสุนัขเพศผู้ที่มีเจ้าของและ  

มีการเลี้ยงแบบปล่อยสามารถเดินทาง ได้ไกลเฉลี่ย 0.84 กิโลเมตร และมีสุนัขบางตัวเดินทางได้ไกลถึง 10.40 

กิโลเมตร (Péreza GE et al., 2018) และการศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่พบว่าสุนัขที่เลี ้ยงแบบปล่อย

สามารถเดินทางเป็นระยะทางเฉลี่ย 3.17± 0.98 กิโลเมตร (Korther et al., 2014) ร่วมกับการที่ประชาชน

ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยอิสระ (อภิรมย์ และคณะ, 2553) ทำให้สุนัขตามแนวชายแดน   

มีโอกาสออกไปสัมผัสเชื้อจากสัตว์พาหะจากการออกไปล่าสัตว์ป่า และจากสุนัขและเมวของประเทศเพ่ือนบ้าน

ได้ จึงมีความเป็นไปได้ว่ามีการได้รับเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยตำบลที่พบตัวอย่าง       

ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่เป็นตำบลที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้อง     
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กับการศึกษาโรคพิษสุนัขบ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Puyati et al., 2014) และการศึกษา

ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่าพื้นที่ติดชายแดน และพื้นที่ที่มีถนนหลักผ่านเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค     

พิษสุนัขบ้า (บพิตร และคณะ, 2559) โดยตำบลที่อยู่ห่างจากแนวชายแดนนั้นไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรค

พิษสุนัขบ้า สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศภูฐานในปี 1996 – 2009 ที่พบว่า

ตำบลในอำเภอที่อยู่ห่างจากแนวชายแดนจะไม่พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า  (Tenzin et al., 

2011) ดังนั้นตำบลชายแดนจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ได้สูง โดยเฉพาะตำบล

แม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ของอำเภอแม่สาย ตำบลม่วงยาย และตำบลปอ ของอำเภอเวียงแก่น มีการเกิดโรค

ซ้ำในพ้ืนที่เดิมในช่วงที่ทำการศึกษา พ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรมีการดำเนินการตามมาตรการความร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรค

พิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน  

ตำบลที่มีการอุดหนุนงบประมาณในการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ไม่ส่งผล    

ต่อการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวก สอดคล้องกับการศึกษาปี พ.ศ. 2536-2542 ในประเทศไทยที่พบว่าการผ่าตัด       

ทำหมัน ไม่ได้ทำให้แนวโน้มของการเกิดโรคลดลง เพราะปริมาณการควบคุมประชากรสุนัขที่ทำมีปริมาณนอ้ย     

เมื่อเทียบกับจำนวนสุนัขในพื้นที่ (Panichabhonges, 2001)  และเนื่องจากข้อมูลตัวอย่างที่ให้ผลบวกนั้น   

เป็นการเก็บข้อมูลสะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2563 และการอุดหนุนงบประมาณในการทำหมันเพ่ือควบคุม

ประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ของจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการ  

ในปีงบประมาณ 2561-2563 อาจมีบาง อปท. ในพื้นที่ตำบลที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนเห็นความสำคัญ

และเริ่มให้การอุดหนุนงบประมาณในการควบคุมประชากรสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งรูปแบบ

การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง จึงไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ระหว่างการสัมผัสปัจจัย           

คือ การจัดตั้งงบอุดหนุนในการทำหมันเพื่อควบคุมประชากร กับการพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อพิษสุนัขบ้า          

ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 

 ตำบลที่มีความหนาแน่นของประชากรสุนัขและแมวสูง มีแนวโน้มในการเป็นปัจจัยที่ทำให้พบตัวอย่าง

ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดลงแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ขัดแย้งกับการศึกษาก่อนหน้าในเมืองเซเรนเกติ 

ประเทศแทนซาเนีย พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าสูงในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสุนัขสูง (มากกว่า    

11 ตัว/ตารางกิโลเมตร) และมักพบได้น้อยในพื้นที่ที ่มีความหนาแน่นต่ำ (น้อยกว่า  5 ตัว/ตารางกิโลเมตร)   

(Lembo et al., 2008) ทั้งนี้อาจเกิดจากข้อมูลประชากรสุนัขและแมวจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง

และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นข้อมูลที่ทาง อปท. แต่ละแห่งสำรวจและนำเข้าในระบบโดยจะนำข้อมูลนี้    

ไปเป็นข้อมูลในการจัดซื ้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื ่อบริการให้กับประชาชนในพื้นที ่ของตนเอง         
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ดังนั้นสุนัขและแมวในกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งการที่สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังมีประชากรบางกลุ่ม           

ที่ไม่ให้ความสนใจ หรือมีความเชื่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน (จำนงค์ และคณะ , 2557) จึงไม่ได้แจ้ง

ข ึ ้นทะเบียนสุน ัขและแมวให้ก ับ อปท. สอดคล้องกับปัญหาที ่พบในการศ ึกษาในเขตสุขภาพที ่  7                      

ว่าข้อมูลประชากรสัตว์ในระบบไม่สอดคล้องกับประชากรสัตว์จริง (เกสร และคณะ, 2562) 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาในจังหวัดเชียงรายพบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้ามากท่ีสุด ดังนั้นสุนัข

จึงเป็นพาหะที่สำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยสามารถพบตัวอย่างสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า     

ได้ทุกเดือนตลอดทั้งปี และมีแนวโน้มพบสูงขึ ้นในช่วงปลายปีคาบเกี ่ยวต้นปี โดยเฉพาะเดือนมกราคม         

ตำบลที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสในพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าสูงกว่า

พื้นที่ตำบลอื่น และตำบลที่มีการเกิดโรคซ้ำในพื้นที ่เดิมในช่วงที ่ทำการศึกษาเป็นตำบลที่มีแนวชายแดน         

ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

ข้อจำกัดของการศึกษา 

  ข้อมูลที่นำมาใช้ทำการศึกษาเป็นข้อมูลมูลทุติยภูมิจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net) โดยข้อมูลพิกัดการเกิดโรคในระบบไม่ใช่พิกัดที ่พบสัตว์จริง ส่วนใหญ่        

เป็นพิกัดจุดกึ่งกลางของตำบล ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์จากจุดเกิดโรคจริง ผู้ทำการศึกษาจึงใช้หน่วย    

ที่ทำการศึกษาเป็นระดับตำบล ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

ของอปท.ในพื้นที่ได้ เนื่องจากหลาย อปท.ไม่ได้นำข้อมูลเข้าระบบ ประกอบกับมีการเปลี่ยนหรือโยกย้าย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ทำให้ติดตามข้อมูล   

ได้ไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถนำประเด็นความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่        

มาศึกษาในการศึกษานี ้

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษานี้ยังพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ได้ตลอดทั้งปี แสดงให้เห็นว่าการณรงค์ทำวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพียงปีละ 1 ครั้งอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ควรทำการศึกษาต่อไปในอนาคตว่าการเพ่ิม

ความถี ่ของการฉีดว ัคซีนจะสามารถลดการเกิดโรคพิษสุน ัขบ้าได้หรือไม่ นอกจากนี ้การให ้ควา มรู้                  

และสร้างความตระหนักให้กับเจ้าของสัตว์ในการนำสัตว์เลี้ยงของตนเองไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     

เมื่อถึงกำหนด แม้ไม่อยู่ในช่วงรณรงค์จะเป็นการช่วยลดปริมาณสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนในแต่ละปี  
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 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื ่อหาปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที ่ และพบว่าตำบลที่มีแนวชายแดน         

มีแนวโน้มในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าสูง ดังนั้นควรมีการร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการควบคุมป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับชุมชน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและสุนัขและแมวต่างถิ่น       

ที่เข้ามาในพื้นที่ ร่วมกันการสร้างพื้นที่แนวกันชนของโรคพิษสุนัขบ้าจากแนวชายแดนในระยะ 10 กิโลเมตร 

รณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญในการขึ ้นทะเบียนสำรวจประชากรสุนัขและแมวให้ใกล้เคียงกับ           

ความเป็นจริงมากที่สุด และสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์ เพื่อลดโอกาส

ในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ชายแดนนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จำเพาะต่อการเกิดโรค  

พิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่ต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในตำบลที่พบการเกิดโรคซ้ำในช่วงที่ทำการศึกษา 

ได้แก่ ตำบลปอ ตำบลม่วงยาย ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น และตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ในพื้นที่อำเภอ    

แม่สาย เพื่อหามาตรการในการป้องกันโรคที่เหมาะสมต่อไป 

  ข้อมูลที่นำมาใช้ทำการศึกษาเป็นข้อมูลมูลทุติยภูมิจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net) การกรอกข้อมูลในระบบบางข้อมูลไม่ครบถ้วนดังนั้นควรแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบ

ลงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ความสำคัญในการกรอกข้อมูล เพื ่อที ่จะได้ฐานข้อมูลที ่ถ ูกต้องครบถ้วนและ           

นำมาทำการศึกษาเพื่อหาความเสี่ยงที่จำเพาะขึ้น และควรมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมถึงประวัติ

การฉีดวัคซีนที ่ครบถ้วนและสามารถเข้าถึงได้ โดยให้แต่ละ อปท. แต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่รับผิดชอบที่ชัดเจน          

และมีการจัดเก็บข้อมูลและการถ่ายโอนงานเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำหรับฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า    

ในสัตว์ จากระบบ Thairabies.net และขอขอบคุณ น.สพ.วีระพงษ์ ธนพงศ์ธรรม สำนักควบคุม ป้องกันและ

บำบัดโรคสัตว์ กรมปศุส ัตว ์ และนพ.ธนชล วงศ์ห ิร ัญเดชา สำนักงานสาธารณสุขจังหว ัดเช ียงใหม่                   

ที่ให้คำปรึกษาในการศึกษานี ้ 
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