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บันทึกสรุปบทเรียน 
การสอบสวนโรค เป็น กิจกรรมที่มีจุดมุงหมายในการคนหาขอเท็จจริงของเหตุการณการเกิดโรค หรือ การ ระบาดของโรค 

และ ปญหาสุขภาพสัตว ดวยการรวบรวมขอมูลชนิดตางๆ ทั้งขอมูลระบาดวิทยา ขอมูลสิ่งแวดลอม ขอมูลการชันสูตร รวมทั้งขอมูล
ที่แสดงถึง ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอปญหาที่เกิดข้ึน 

          การสอบสวนการระบาดของโรคท่ีมีประสิทธิภาพตองเริ่มระยะแรกของการระบาด เพราะหากการ สอบสวนโรคลาชาโอกาส
ที่จะพบแหลงที่มาของการระบาดจะนอยลง การสอบสวนการระบาดของโรคมีการ ดําเนินการเปนขั้นตอน อยางไรก็ตามขั้นตอน    
ตางๆ ไมจําเปนตองทําตามลําดับ บางขั้นตอนอาจดําเนินการรวมกันได ้
 
 
 



 
ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสอบสวนโรค วัตถุประสงคของการสอบสวนโรค แบงไดเปน ๒ ประเภท ไดแก  
๑. วัตถุประสงคเรงดวน (immediate objective) วัตถุประสงคเรงดวนในการสอบสวนโรคเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาที่กําลัง

เกิดข้ึน เชน เมื่อเกิดการระบาด ของโรค การสอบสวนโรคมีวัตถุประสงคเรงดวนคือ เพ่ือนําขอมูลจากการสอบสวนการระบาดมาใช 
ประกอบการพิจารณาดําเนินการควบคุมการระบาดของโรคใหมีประสิทธิภาพ การดําเนินการควบคุมอยางตรงเปาหมาย สามารถ
กําจัดโรคได (elimination หรือ eradication) โดยใชทรัพยากรเทาที่จําเปนหรือนอยที่สุด เชน หากมีมาตรการของการควบคุม 
หรือการทําลายสัตวปวยหรือสงสัยวาจะติดเชื้อขอมูลที่ไดจากการสอบสวนโรค ควรจะสามารถนํามาประกอบการ ตัดสินใจวาควรจะ
ทําลายสัตวชนิดใดหรือกลุมใด เพ่ือลดผลกระทบจากมาตรการที่มีตอสัตวและเกษตรกร เชน ลด การทําลายสัตวโดยไมจําเปน ทั้ง
ยังชวยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะตามมาอีกดวย สวนความหมายของ ประสิทธิภาพ คือ การดําเนินการควบคุมกําจัดโรคได
อยางรวดเร็ว เพื่อชวยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการ ระบาดนั้น ไมวาจะเปนความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผลผลิต หรือความสูญเสียที่
เกิดข้ึนกับตัวสัตว หรือเกษตรกรเอง รวมถึงลดการแพรกระจายของโรคไปยังสัตวอ่ืนหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกดวย  

๒. วัตถุประสงคระยะยาว (long term objective) วัตถุประสงคในระยะยาวของการสอบสวนโรค เปนการนําขอมูลการ
สอบสวนโรคมาใชเพ่ือหวังผลในการ ปองกันการเกิดโรคหรือปญหาในอนาคต ทั้งการเกิดโรคหรือปญหาเดิม หรือปญหาซ้ําซอน และ
การเกิดโรคหรือ ปญหาใหมที่อาจมีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกับปญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการ  
คูมือฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตวสําหรับเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ หนา 7 สอบสวนโรค มาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนดําเนินการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการปองกันโรคในการเลี้ยงสัตวไดอีกทางหนึ่งดวย 

การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล ที่มีอยูแลวจากฐานขอมูลการเฝาระวัง โรค เจาหนาที่ที่พบโรค หรือจากหอง
ปฏิบัติการในกรณีที่มีการสงตัวอยางตรวจแลว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา ขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณาในการเตรียมตัว   
กอนการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ และเปนการประเมินถึง สภาวะของโรค เชน ชนิดของสัตวปวย ความรุนแรงของการระบาด พ้ืนที่ที่
เกิดการระบาด เปนตน 

ตัวอยางขอมูลเบื้องตนที่ควรทราบ  
“ใครผูแจงการระบาด (การเกิด) โรค?”  
“สถานที่ที่เกิดโรค”  
“ชนิดของสัตวที่ปวย (ตาย) อายุ เพศ พันธุ จํานวน” 
 “ความรุนแรงที่พบ (อัตราปวย อัตราตาย ระยะเวลาปวย ระยะเวลาตาย)” 

การเตรียมการกอนการสอบสวนโรค  

การเตรียมการกอนการสอบสวนโรคมีความสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของการสอบสวนโรคเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังชวยลดปญหาและอุปสรรคขัดของที่มักจะพบในระหวางการดําเนินการการเตรียมการมี ๒ ลักษณะ ไดแก ่ 

๒.๑ การเตรียมอุปกรณ  
ตัวอยางอุปกรณที่ควรเตรียมเพ่ือการสอบสวนโรค  
๑) อุปกรณปองกันตนเอง เชน รองเทาบูท ถุงมือ หนากาก ชุดปองกัน เปนตน  
๒) อุปกรณสําหรับการจดบันทึก เชน แบบสอบสวนโรค สมุด ปากกา  
๓) อุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยาง  
๔) อุปกรณสื่อสารและสารสนเทศ เชน วิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ เครื่องกําหนดพิกัด กลองถายรูป  
๕) น้ําายาฆาเชื้อโรคพรอมอุปกรณพนยา  

 



 
 
 

๒.๒ การเตรียมขอมูล  
ตัวอยางขอมูลที่ตองเตรียม  
“ขอมูลทั่วไปของโรคที่มีอาการคลายคลึงกับปญหาที่เกิดขึ้น” ในปจจุบันนี้ขอมูลบางอยางหรืออาจจะเกือบ 
ทุกอยางสามารถสืบคนไดผานเทคโนโลยีแบบ online ในพ้ืนที่ทั่วไทยแลว  
“มาตรการควบคุมโรค” อันนี้ควรจะเปนมาตรการทั่วไป และมาตรการเฉพาะโรคดวย 

๒.๓ การเตรียมทีมสอบสวนโรค  
ตัวอยางขององคประกอบของทีมสอบสวนโรค  
๑) นักระบาดวิทยา  
๒) เจาหนาที่ท่ีมีความชํานาญในระดับพ้ืนที่  
๓) เจาหนาที่จากหองปฏิบัติการ 

การกําหนดนิยามสัตวปวย  

การกําหนดนิยามสัตวปวย เพื่อใชเปนเกณฑในการคนหาสัตวปวยในพื้นท่ี ซึ่งการกําหนดนิยามนี้ตอง อาศัยขอมูลเบื้องตนที่
ไดรับมาประกอบกันขึ้น โดยสวนประกอบที่สําคัญของนิยามโรคควรประกอบดวย 

๑. สวนที่เกี่ยวของกับตัวสัตว ไดแก ชนิดสัตว อาการที่แสดงออก อัตราปวย และอัตราตาย  
๒. ชวงเวลาของการระบาด ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทีมสอบสวนจะใชเปนขอบเขตของการสอบถาม  
๓. สถานที่ หรือ พ้ืนที่ของการระบาด ที่ทีมสอบสวนจะใชเปนขอบเขตในการดําเนินการสอบสวนโรค 

การคนหาสัตวปวย และเก็บรวบรวมขอมูล  

กระบวนการคนหาสัตวปวย ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญในการสอบสวนโรค เพราะโดยทั่วไปแลว สัตวที่ พบวาแสดงอาการปวย
ในตอนแรก ไมวาจะโดยเกษตรกรแจงเขามา หรือโดยเจาหนาที่ออกไปทําการสอบสวน คนหาโรค มักจะเปนเพียงสวนหนึ่งของ
จํานวนสัตวที่ปวยทั้งหมด ดังนั้น การคนหาสัตวปวยเพ่ิมเติมจะทําให แยกตัวปวยออกจากสัตวสุขภาพดี เพ่ือใหการควบคุมโรค     
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหไดขอมูลเพิ่มเติม จากสัตวปวยเหลานั้น ซึ่งอาจอยูในระยะของการปวยที่แตกตางกัน จะทําให
ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการ สอบสวนโรค และอาจสามารถสอบสวนกลับไปถึงสัตวตัวแรกท่ีปวย (first case) ซึ่งจะเปนอยางมาก
ในการคนหา สาเหตุ (Source) ของการเกิดการระบาด  

การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งควรดําเนินการไปพรอมกับการคนหาสัตวปวย โดยมีกลุมขอมูลที่สําคัญ คือ 
๑. ประวัติโดยทั่วไปของสัตวและกลุมประชากร เชน ชนิดและประเภทสัตวที่ปวย (และไมปวย) อายุ เพศ แหลงที่มา  
๒. ลักษณะของโรค เชน อาการปวย ระยะเวลาปวย วันที่เริ่มปวย (และหากมีการตาย ควรถามถึงวันที่เริ่มมีสัตว ตายในฝูง) 
ความรุนแรงของโรค (เชนจํานวนสัตวปวย-ตาย)  
๓. ลักษณะการจัดการ เชน ลักษณะของฟารม หรือพ้ืนที่ที่ใชเลี้ยงสัตวแหลงอาหาร – น้ํา ความหนาแนนของการเลี้ยง 
ลักษณะโรงเรือน  
๔. ปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน จุดที่คาดวาจะเปนแหลงแพรเชื้อ ยานพาหนะ คน สัตว ปจจัยดานสิ่งแวดลอมตางๆ เชน แหลงน้ํา 
คลอง เปนตน 

 
 
 



 
 
การบรรยายลักษณะการระบาดของโรค 

การประเมินการระบาดของโรควาเกิดขึ้นในลักษณะใด โดยอธิบายลักษณะของสัตวปวยที่เกี่ยวของกับ 3 ปจจัยหลัก ไดแก
ปจจัยเกี่ยวกับตัวสัตว Animal) สถานที่ (place) และเวลา (Time)  

ขอมูลเกี่ยวกับตัวสัตว  

ขอมูลเบื้องตนที่จําเปนตองวิเคราะหเพ่ือดูวากลุมใดมีแนวโนมการเปนโรคมาก ที่สุด เชน อัตราปวยจําเพาะของโรคตาม
ชนิดสัตว อายุ เพศ และพันธุ ซึ่งอาจชวยชี้แนวทางบางอยางในการ สอบสวนหาสาเหตุของการระบาดของโรคตอไป การวิเคราะห
หรืออธิบายขอมูลสามารถทําใหเขาใจและมองเห็นภาพไดงายขึ้นโดยใชตาราง (Tables) และ แผนภาพ (Diagrams)  

ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ชนิดสัตว สิ่งที่ควรทํา ไดแก การทําแผนที่จุดแสดงตําแหนงของสัตวปวย (Spot map) โดยนํา        
ตําแหนงที่พบสัตวปวยแตละรายมาจุดลงบนแผนที่ตามเขตที่อาศัยของเจาของสัตว เพ่ือดูวามีการรวมกลุมของ สัตวปวย (Cluster 
of cases) ในพ้ืนที่ใดหรือไม ซึ่งเปนแนวทางในการที่จะเขาไปสอบสวนการระบาดไดอยางไรก็ ตามหากพ้ืนที่ใดมีจํานวนประชากร
สัตวหนาแนน อาจพบมีจํานวนสัตวปวยมากขึ้นดวย ซึ่งอาจทําใหการแปลขอมูล ใหผิดพลาดได ้

ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สิ่งที่ควรทํา ไดแก การนําเอาวันเริ่มปวย ( Data of onset) ของสัตวปวยทั้งหมดมาเขียนแสดงเปน 
กราฟ ซึ่งเรียกวา “Epidemic Curve” ซึ่งจะมีประโยชน คือ สามารถใชบอกชนิดของการระบาด ของโรควาเปนแบบ Common 
source หรือ Propagated source epidemic และเปนแนวทางใหทราบถึง ระยะเวลาที่ผูปวยไปสัมผัสโรค (Period of 
exposure) (ในกรณีที่เปนการระบาดแบบ Point common source) 

การตั้งสมมุติฐาน  

การเก็บขอมูลในภาคสนามทําใหสามารถบรรยายลักษณะของการเกิดโรคในดาน เวลา ( Time) สถานที่ (Place) และ สัตว
(Animal) และอาจทราบเชื้อที่เปนสาเหตุของการระบาด นอกจากนี้ยังทราบขอมูลเบื้องตนดาน - แหลงแพรกระจายเชื้อโรค เชน 
สัตวที่เพ่ิงเคลื่อนยายเขาใหม แหลงน้ํา แหลงอาหาร เปนตน - วิธีการแพรกระจาย หรือติดตอของโรค เชน สัมผัสโดยตรง (Close 
contact) การกิน เปนตน - ปจจัยปองกัน เชน การทําวัคซีนกอนเกิดการระบาด เปนตน - ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ่ืน ๆ เชน 
อายุ เพศ การมีพอคาเขามาในฟารม เปนตน การศึกษาเชิงพรรณนาโดยสวนมากจะยังไมไดขอสรุปที่แทจริงดานแหลงแพรกระจาย
เชื้อโรค วิธีการ แพรกระจาย ปจจัยปองกัน และปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองทําการศึกษาระบาด 
วิทยาเชิงวิเคราะห (Analytical study) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่ไดมาจากขอมูลเบื้องตนในศึกษาระบาดวิทยาเชิง พรรณนา ตัวอย
างของสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นเพ่ือทดสอบ เชน - แหลงแพรกระจายเชื้อที่ทําใหเกิดการระบาดนี้ คือ อาหารที่ใชเลี้ยงสัตว - ปจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคในครั้งนี้ คือ การติดเชื้อจากฟารมขางเคียง - สัตวที่ทําวัคซีนกอนการเกิดโรคมีโอกาสเปนโรคนอยกวาสัตวที่ไมไดทํา
วัคซีน - สัตวที่มีอายุนอยมีโอกาสที่ตรวจพบโรคมากกวาสัตวอายุมาก  

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหเพื่อหาปจจัยเสี่ยงในการแพรโรค  

การหาปจจัยเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค สามารถใชวิธีการศึกษาไดหลายรูปแบบ แตวิธีหนึ่งที่นิยม ไดแก การศึกษา
แบบ Case-control ซึ่งทําไดคอนขางงายและประหยัดเวลาและเงิน การศึกษาจะประกอบดวย การหาความสัมพันธของปจจัยที่
สนใจ (ซึ่งสันนิษฐานวาเปนปจจัยเสี่ยงตอการระบาดครั้งนี้ เชน การใชพอพันธุ ฟารม A) กับกลุมสัตวที่เปนโรค หรือ เขาขายตาม
นิยามของโรค ซึ่งเรียกวา “Case” และกลุมสัตวที่จะมาเปนกลุม อางอิง ที่เรียกวา “Control” ซึ่งมักเปนกลุมสัตวในพ้ืนที่เกิดโรค
ตามนิยามโรค แตไมไดแสดงอาการปวยตาม นิยามโรคหรือไดรับผลการตรวจยืนยันแลววาไมไดเปนโรคแตอยางใด 

 



 
 

การควบคุมโรค  

ภายหลังจากการที่ไดรับขอมูลทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคนั้นแลว สามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การวางแผนปองกันและควบคุมโรคนั้นไดอยางถูกตองและสมบูรณ ซ่ึงตามขอเท็จจริงแลวในขณะทีกํ่าลังสอบสวนการระบาดของโรค 
ก็ควรดําเนินการปองกันการแพรกระจายของโรคควบคูกับการวางมาตรการปองกัน และควบคุมโรค เชน การแยกสัตวปวย           
( Isolation) การกักกันสัตวไดสัมผัสโรค (Quarantine) การจัดการและการ สุขาภิบาล (Management and Sanitation) การ
ทําลายเชื้อ (Disinfection) การประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับโรค แกเกษตรกร ผูประกอบการคาสัตวและผูบริโภค ตลอดจน
ติดตามสัตวที่สัมผัสโรค (Contact tracing) เปนตน  

การเขียนรายงานผลการสอบสวนโรค  

สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองดําเนินการภายหลังการสอบสวนการระบาดของโรค คือ การเขียนรายงาน ผลการสอบสวน
โรค การเขียนรายงานนี้มีประโยชนเพ่ือใหผูอ่ืนไดเขาใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค และท่ีสําคัญจะเปนแนวทางใหผูที่มีหนาที่ดานสุข
ภาพสัตวไดพิจารณาถึงมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคนั้นตอไป 
  



 
การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า 

ในพ้ืนที่บ้านจะลอ หมู่ที่ ๑๐ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวัดเชียงราย 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะพ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาดบ้านจะลอ หมู่ 10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของ

จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 70 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ 
ท าไร่กาแฟ หาของป่า และรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่น มีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิทย์ 8 ตั้งอยู่
ภายในหมู่บ้านรอบหมู่บ้านลักษณะเป็นป่ามีสัตว์ป่าขนาดเล็กอาศัยอยู่ และอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านผาขาว เป็นหมู่บ้านในประเทศพม่า 
โดยเด็กจากหมู่บ้านผาขาวมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 8 ประมาณ 40 คนและมีการไปมาหาสู่ของประชากรของทั้งสอง
หมู่บ้านเป็นประจ า 

ผลการสอบสวนโรค 

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้รับแจ้งจากสาธารณะสุขอ าเภอ ว่ามีสุนัขกัดเด็กนักเรียน 1 คน ของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 
8  ปศุสัตว์อ าเภอลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งให้ครูผู้ดูแลสุนัข กักสุนัขตัวนี้ไว้ เพื่อดูอาการ 
 วันที่ 23 มกราคม 2561 เนื่องจากครูไม่ได้กักสุนัขไว้ ท าให้สุนัขตัวดังกล่าว ออกไปไล่กัดสุนัขในหมู่บ้านอีกหลายตัวครูแจ้ง
ว่า ต่อมาสุนัขถูกรถชนตาย จึงน าซากสุนัขไปฝังไว้นอกหมู่บ้าน  
 วันที่ 24 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทราบเรื่อง จึงขุดซากสุนัขข้ึนมา เพ่ือส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ  
 วันที่ 25 มกราคม 2561 ส่งตัวอย่างไปยัง ศวพ.ล าปาง และทราบผลในวันเดียวกันว่า ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวิธ ี
FAT ปศุสัตว์อ าเภอประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 
 วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.ประชุมประชามติ ชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวเลือกให้เลือก ระหว่าง การกักสัตว์ไว้
ดูอาการในพ้ืนที่ แต่ห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ให้ท าลายสัตว์ที่สัมผัส หรือสงสัยว่าสมัผัส ตามหลักวิชาการว่าด้วยการท าการุณย
ฆาตมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคการด าเนินการควบคุมโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์เข้าด าเนินการท าลายสุนัขและ
แมว ตามมติประชาคมหมู่บ้านท าลายสุนัขและแมวทั้งสิ้น 119 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 82 ตัว แมว 37 ตัวและการกักสุนัขเพ่ือสังเกต
อาการจ านวน 4 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรการในการควบคุมและป้องกันโรค 

 การด าเนินการควบคุมโรคในสัตว์ เจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าด าเนินการท าลายสุนัขและแมว ตาม
มติประชาคมหมู่บ้านท าลายสุนัขและแมวทั้งสิ้น 119 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 82 ตัว แมว 37 ตัวกักสุนัขเพ่ือสังเกตอาการจ านวน 4 ตัว 
(ฉีดวัคซีน วันที่ ๐ ๓ ๗ และ ๑๑ ห่างกัน ๔ วัน) ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวของโรคพิษสุนัขบ้า (๒๕ มกราคม ๒๕๖๑-๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ส่งหัวสัตว์ไปตรวจทั้งหมด  ให้ผลบวกต่อ FA test จ านวน ๙ หัว (มีหัวบวกสุนัข ๑ หัวมาจากบ้านผาขาว ใน
ประเทศพม่า) หมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี ๓ กิโลเมตรที่มีความเสี่ยงได้แก่ บ้านมูเซอ  บ้านลาปา บ้านป่ายางลาหูและป่ายางอาข่า 

มาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคการด าเนินการควบคุมโรคในคน 

 รพ.สต.แม่ฟ้าหลวง ได้เข้าไปคัดกรองประชากรในหมู่บ้านตามความระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามีการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 79 คน โดยฉีดวัคซีน 74 คน และฉีดอิมมูโนโกลบูลิน 5 คน
ปัจจุบันยังไม่พบคนป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น 
ในพ้ืนที่บ้านริเซ หมู่ที่ ๙ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 
ข้อมูลทั่วไป 

บ้านลิเซ หมู่ 9 ต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ห่าง
จากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 70 กิโลเมตร อยู่ติดตะเข็บชายแดนไทย-พม่า มีหมู่บ้านใกล้เคียง คือ หมู่บ้านจะลอ (จุดเกิดโรคที่ 2) 
(2.25 ก.ม.) และหมู่บ้านผาขาว (พม่า)(จากการให้ข้อมูลจากรพ.สต.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีชาวบ้านจากผาขาวมาฉีดวัคซีน พบว่า ก าลังมี
สุนัขท่ีแสดงอาการดุร้าย ประมาณ 3-4 ตัว (ข้อมูลวันที่ 5 ก.พ. 2561)) ซึ่งชาวบ้านบ้านลิเซกับบ้านผาขาวมีการเดินทางไปมาหาสู่
กันเป็นประจ า แลกเปลี่ยนหมาล่าเนื้อกันประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ท าไร่กาแฟ หาของป่า และรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาถ่ิน ไม่มีโรงเรียน เด็กต้องไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ไปเช้าเย็นกลับ 

ค้นหาสัตว์ป่วย 
Index Case (ลีโอ) สุนัข เพศผู้ อายุ 1 ปี ยังไม่ได้ท าวัคซีน  เจ้าของชื่อนางธาดา  วิเศษอุดมกุล บ้านริเซ บ้านเลขที่๑๖ หมู่ 

๙ ต.แม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน 2 ตัว คือ ลีโอ และสิงห์ ช่วงต้นเดือน มกราคม2561 ได้ไปไร่
กาแฟกับเจ้าของ ที่ติดกับชายแดนพม่าวันที่ 29 มกราคม2561 สุนัขมีอาการ ซึม ไม่กินอาหาร อาเจียนมีพยาธิปน และตาย โดย
ไม่ได้มีอาการดุร้ายและออกไปกัดสัตว์หรือคน ซึ่งเจ้าของได้ด าเนินการเผา และฝังซากวันที่ 30 มกราคม2561 เจ้าของสุนัขแจ้ง
สาธารณสุข และแจ้งปศุสัตว์อ าเภอ ว่ามีสุนัขตายที่บ้าน เนื่องจากได้ทราบข่าวการระบาดของโรคพิษสุนัข  ที่บ้านจะลอ ซึ่งเจ้าของ
เป็นห่วงว่าสุนัขตนจะเป็นโรค เนื่องจากเล่นกับลูก จึงท าการแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ปศุสัตว์อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ท าการขุดซาก
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2561 ศวพ.ล าปาง ตอบผลการตรวจให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวิธี FAT
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมกับหมู่บ้าน เพ่ือลงประชามติ โดยแจ้งแนวทางในการ
ควบคุมและป้องกันโรคระบาด โดยชาวบ้านลงมติ 90% จะท าการกักสัตว์ไว้ในบริเวณบ้านของตน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยต้อง
ท าวัคซนีป้องกันโรค ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ และแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที หากพบสัตว์ผิดปกติวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  ท า
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวทุกตัว ยอดสัตว์ (ลิเซกับบ้านผาบือ) 77 ตัว ซึ่งมี สุนัข 1 ตัว ตาย ได้เก็บ
ตัวอย่างซากส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งเมื่อ 6 กุมภาพันธ์. 2561 

มาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ 

การด าเนินการควบคุมโรคสัตว์มติประชาคมหมู่บ้านให้กักสุนัขและแมวไว้ในหมู่บ้านเพ่ือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 6 เดือน มี
การท าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ทุกตัวจ านวน 4 ครั้ง โดยห่างกัน 4 วัน มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวของโรคพิษสุนัขบ้า 
(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคในคน 

 รพ.สต.แม่ฟ้าหลวง ได้เข้าไปคัดกรองประชากรในหมู่บ้านตามความระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยการฉีดวัคซีน 24 คน และปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วย 
 
 

 
 

สรุป 
 จุดที่ 1 (บ้านแม่สะแลป) ไม่มีความเชื่อมโยงกับ จุดเกิดโรคที่ 2 (บ้านจะลอ) และ 3 (บ้านลิเช) ห่างกันประมาณ 20
กิโลเมตรสาเหตุการเกิดโรค มาจากสัตว์ป่า 
 จุดเกิดโรคท่ี 2 กับ 3 มีความเชื่อมโยงกับ บ้านผาขาว (พม่า) ซึ่งตอนนี้มีการเกิดโรคอยู่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. เจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์ และสาธารณสุข ควรสอบสวนผู้สัมผัสโรค ก่อนสัตว์ตัวแรกจะแสดงอาการ 2 Incubation peroid  

(โรคพิษสุนัขบ้าน 1 เดือน) จะท าให้การคัดกรองคนและสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาตรการการท า Ring vaccination รอบจุดเกิด
โรค ต้องท าการหาหมู่บ้านรอบจุดเกิดโรค ส ารวจประชากรสัตว์เพ่ือประเมินปริมาณวัคซีนที่ต้องใช้ในแต่ละรอบ ซึ่งควรท าใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เพ่ือให้เกิด ภูมิคุ้มกันระดับฝูง และควรท าให้ได้อย่างน้อย 80% จากประชากรสัตว์ที่ส ารวจได้ 
 ๒. ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและความรุนแรงของโรค และแนวทางในการปฏิบัติตัวให้กับ
ชาวบ้าน 
 ๓. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกจุด คือ บ้านผาขาว ควรหามาตรการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือชาวบ้านฝั่งพม่า ในการควบคุม
และป้องกันโรคด้วย เพ่ือไม่ให้โรคจากฝั่งพม่าเข้าในพื้น 
 

จุดที่ 2  
บ้านจะลอ 

บ้านผาขาว 
(พม่า) 

จุดที่ 3  
บ้านลิเซ 

๒.๖๒ ก.ม. 

๒.๒๕ ก.ม. ๑.๖๒ ก.ม. 



 

 



 

 
 

 


