
สถานการณ ์โรคพษิสนัุขบา้ 
พืน้ทีส่ านักงานปศสุตัวเ์ขต 5 

สถานการณ ์โรคพษิสนัุขบา้ 
พืน้ทีส่ านักงานปศสุตัวเ์ขต 5 

น.สพ.ศราวธุ เขยีวศร ี

ผูอ้ านวยการสว่นสขุภาพสตัว ์ส านักงานปศสุตัวเ์ขต  5   



เชยีงใหม่ 

เชยีงราย 

ล าพูน 

ล าปาง 

พะเยา 

แพร ่

น่าน 

แม่ฮ่องสอน 

ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5 พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบ ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5 

เชยีงใหม่ 

เชยีงราย 

ล าพูน 

ล าปาง 

พะเยา 

แพร ่

น่าน 

แม่ฮ่องสอน 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว ประกาศ เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

จงัหวดัเชยีงราย 

อ.แม่สาย 
ต.เกาะชา้ง 

อ.แม่ฟ้าหลวง 
ต.แม่สลองใน 

ต.แม่ฟ้าหลวง 

อ.แม่จนั 
ต.ป่าตงึ 

***ประกาศ ณ วนัที ่5 ม.ค. 2561 

***ประกาศ ณ วนัที ่8 ม.ีค. 2561 

***ประกาศ ณ วนัที ่10 ม.ค. 2561 

***ประกาศ ณ วนัที ่25 ม.ค. 2561 

***ประกาศ ณ วนัที ่1 ก.พ. 2561 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 
ประกาศ 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

ต าบลแม่สลองใน 

อ.แม่ฟ้าหลวง (ต.แม่สลองใน, ต.แม่ฟ้าหลวง) จ.เชยีงราย 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

• บา้นแม่สะแลป หมู่ที ่19 

• บา้นลเิช หมู่ที ่9 
• บา้นจะลอ หมู่ที ่10 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 
ขอ้มูลทัว่ไป 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

ต าบลแม่สลองใน 

หมู่ที ่19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

• หมู่ 19 บา้นแม่สะแลป 

• เกดิโรค วนัที ่23 ธ.ค. 2560 

• หมู่บา้นอยู่บนภเูขา แบ่งเป็น 2 สว่น (บน,ลา่ง) 

• บา้นเรอืนตดิกนัไม่มรี ัว้ก ัน้ 

• ประชากร 691 คน ม ี127 ครวัเรอืน ใชภ้าษาถิน่ 

• เลีย้งสนัุข แมวแบบเลีย้งปลอ่ย ไม่สามารถกกับรเิวณได ้ 

เลีย้งไวเ้พือ่เฝ้าทรพัยส์นิ 

• ไม่มกีารท าวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้มาประมาณ 2-3 ปี  

(อบต.เขา้ใจคลาดเคลือ่นเร ือ่งการจดัซือ้วคัซนี) 

• ไม่เคยมกีารระบาดของโรคพษิสนัุขบา้มากอ่น 

• มโีรงเรยีนชมุชนศกึษา (บา้นแม่สะแลป) มนัีกเรยีน 120 คน 

• รศัม ี3 กโิลเมตร ม ีบา้นสามแยก และบา้นตน้ม่วง 

 





เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว คน้หาสตัว ์

ป่วย 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

ต าบลแม่สลองใน 

หมู่ที ่19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

สตัวแ์สดงอาการตวัแรก (Index Case) 

• ชือ่ “อาลา” 

• สนัุข พนัธุผ์สม อาย ุ5 ปี ไม่เคยไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ 

• เจา้ของเลีย้งตัง้แตเ่กดิ เลีย้งไวเ้พือ่เฝ้าบา้นและไปไรช่ากบัเจา้ของ 

• วนัที ่23 ธ.ค. 2560 อาลา มอีาการดรุา้ย ไ่่ลก่ดัสนัุขในหมู่บา้น  

แม่สะแลปลา่ง เจา้ของไดจ้บัมดัไว ้แตเ่ชอืกหลดุ อาลาจงึไลก่ดั 

สนัุขตวัอืน่ๆในหมู่บา้น ทัง้แม่สะแลปลา่งและบน  

• ประมาณวนัที ่18 ธ.ค. 2560 อาลาไดต้ามเจา้ของไปไรช่า  

เจา้ของแจง้วา่ อาลาคลา้ยถกูแมลงตอ่ย เป็นแผล 

 

“อาลา” 





เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว ล าดบั

เหตกุารณ ์

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นแม่สะแลป หมู่ที ่19  ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

23 ธ.ค. 2560  

“อาลา” 

แสดงอาการป่วยไล่

กดัสนัุขตวัอืน่ใน

หมู่บา้น 

24 ธ.ค. 2560 

ชาวบา้นระดมออก

ตดิตาม และท าลาย

อาลา และน าไปฝัง 

5 ม.ค. 2561 

ศวพ.ล าปาง ยนืยนั

ผลตรวจ RT-PCR 

ใหผ้ลบวก!!! 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว ล าดบั

เหตกุารณ ์

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นแม่สะแลป หมู่ที ่19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

6 ม.ค. 2561 

สนง.ปศจ.ชร ด าเนินการท าลาย

สนัุขและแมว ตามมตปิระชาคม

หมู่บา้น ดว้ยการ การณุฆาต  

ใชอ้ านาจ ใน พรบ.โรคระบาด

สตัว ์2558 จ านวน 134 ตวั 

(สนัุข 85 ตวั แมว 49 ตวั) ไดน้ า

ซากไปฝังทีด่่านกกักนัสตัว ์

เชยีงราย และสุม่เก็บตวัอย่าง

จ านวน 20 ตวัอย่าง สง่ตรวจ 

ศวพ.ล าปาง 

6 ม.ค. 2561 

ไดร้บัแจง้ จาก ศวพ.

ล าปาง ตวัอย่าง 21 

ตวัอย่าง จากการตรวจ 

FA ใหผ้ลบวก 3 ตวัอย่าง 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว มาตรการ

ควบคมุโรค 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

ต าบลแม่สลองใน 

บา้นแม่สะแลป หมู่ที ่19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

มาตรการควบคมุโรคในสตัว ์

• ด าเนินการควบคมุโรครอบจดุเกดิโรค ส ารวจจ านวนสนัุขและแมว  

• ท าวค้ซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ รศัม ี3 กโิลเมตร (บา้นสามแยก, บา้นตน้ม่วง, บา้นอาแหม) จ านวน 

188 ตวั  

• หมู่บา้นแม่สะแลป สัง่กกั สนัุขและแมว จ านวน 2 ราย (สนัุข 2 ตวั แมว 2 ตวั) ดอูาการ 6 เดอืน 

• ท าลายสนัุขและแมวทีส่งสยัหรอืสมัผสั “อาลา” จ านวน 157 ตวั ตามประชาคมหมู่บา้น 

• ประกาศเขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 

• ใหค้วามรูแ้ละประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้หญบ่า้นและชาวบา้นตระหนักถงึโรคพษิสนัุขบา้ 

 

มาตรการในคน 

• รพ.แม่จนั รพ.แม่ฟ้าหลวง และรพ.ต.บา้นสามแยก ด าเนินการคดักรองคน้หาผูส้มัผสัโรคหรอืสงสยั 

แนะน ารบับรกิารวคัซนี  

• ปัจจบุนั ยงัไม่พบ ผูป่้วย  





เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 
ขอ้มูทัว่ไป 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นจะลอ หมู่ที ่10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

• เกดิโรคเมือ่วนัที ่25 ม.ค. 2561 

• ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขา  

•  ประชากรสว่นใหญ่ ประกอบอาชพี ท าไรก่าแฟ หาของ

ป่า และรบัจา้งทัว่ไป 

•  ชาวบา้นใชภ้าษาถิน่เป็นหลกั 

• ลกัษณะหมู่บา้น ไม่มรี ัว้ บา้นแตล่ะหลงัตดิกนั เลีย้งสนัุขและแมว

แบบปลอ่ย เพือ่เฝ้าทรพัยส์นิ และลา่สตัวป่์า 

• มโีรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนสงัวาลยว์ทิย ์8  

• รอบหมู่บา้นเป็นป่า มสีตัวป่์าขนาดเล็กอาศยัอยู่ หมู่บา้นอยู่ตดิ

หมู่บา้นในเขตประเทศพม่า(บา้นผาขาว) ซึง่มนัีกเรยีนจากหมู่บา้น

ผาขาวมาเรยีนทีโ่รงเรยีนประมาณ 40 คน (มาเชา้จนัทร ์กลบั ศกุร ์

เย็น)  

• สนัุขและแมว มปีระวตัไิดร้บัวคัซนี จากอบต. (อสม.ฉีดทุกปี ลา่สดุ ม.ีค. 

60) และไม่เคยมกีารระบาดมากอ่น 





เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว คน้หาสตัว ์

ป่วย 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นจะลอ หมู่ที ่10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว ล าดบั

เหตกุารณ ์

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นจะลอ หมู่ที ่10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

23 ม.ค. 2561 

“ฮารฟ์” หลดุ ไลก่ดัสนัุขอกี

หลายตวั ต่อมาถกูรถชน

ตาย จงึน าซากสนัุขไปฝัง

นอกหมู่บา้น 

24 ม.ค. 2561 

ปศอ. ทราบเร ือ่ง จงึไปขดุ

ซากสง่ตรวจ ศวพ.ล าปาง 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว มาตรการ

ควบคมุโรค 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

บา้นจะลอ หมู่ที ่10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

มาตรการควบคมุโรคในสตัว ์

• ด าเนินการควบคมุโรครอบจดุเกดิโรค ส ารวจจ านวนสนัุขและแมว  

• หมู่บา้นจะลอ สัง่กกั สนัุขจ านวน 4 ตวั เพือ่ดอูาการ เป็นเวลา 6 เดอืน 

• ท าลายสนัุขและแมวทีส่งสยัหรอืสมัผสัสตัวท์ีเ่กดิโรค จ านวน 119 ตวั (สนัุข 82 ตวั แมว 37 ตวั)ตาม

ประชาคมหมู่บา้น 

• ประกาศเขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 

• ใหค้วามรูแ้ละประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้หญ่บา้นและชาวบา้นตระหนักถงึโรคพษิสนัุขบา้ 

 

มาตรการในคน 

• รพ.ต. เขา้คดักรองประชากรในหมู่บา้นตามระดบัความเสีย่ง และเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั แกป่ระชาชนที่

เสีย่ง 79 ราย โดยฉีดเฉพาะวคัซนี 74 ราย และฉีดอมิมโูนโกลบูลนิดว้ย 5 ราย 

• ปัจจบุนั ยงัไม่พบ ผูป่้วย  





เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 
ขอ้มูทัว่ไป 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นลเิซ หมู่ที ่9 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

ต าบลแม่ฟ้าหลวง 

• เกดิโรคเมือ่วนัที ่   1 ก.พ. 2561 

• ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขา ตดิชายแดนพม่า 

•  ประชากรสว่นใหญ่ ประกอบอาชพี ท าไรก่าแฟ หาของ

ป่า และรบัจา้งทัว่ไป 

• ประชากร 215 คน ชาย 110 คน หญงิ 105 คน มี

ประชากรสตัว ์53 ตวั (สนัุข 35 แมว 18 ตวั) 

• ชาวบา้นใชภ้าษาถิน่เป็นหลกั 

• ลกัษณะหมู่บา้น ไม่มรี ัว้ บา้นแตล่ะหลงัตดิกนั เลีย้งสนัุขและแมว

แบบปลอ่ย เพือ่เฝ้าทรพัยส์นิ และลา่สตัวป่์า 

• ห่างจากหมู่บา้นจะลอ ประมาณ 2.25 กโิลเมตร และจากบา้นผาขาว

ประมาณ 1.62 กโิลเมตร 

• สนัุขและแมว มปีระวตัไิดร้บัวคัซนี จากอบต. (อสม.ฉีดทุกปี ลา่สดุ ม.ีค. 

60) และไม่เคยมกีารระบาดมากอ่น 

• ประชาชนมกีารเดนิทางไปมาระหวา่งบา้นผาขาว 





2.62Km 

1.62km 
2.25km 

จดุที ่2  

บา้นจะลอ  

จดุที ่3  

บา้นลเิซ 

บา้นผาขาว 

(พม่า) 

มกีารเดนิทางกนัไปมาระหว่าง  

1.บา้นจะลอ กบับา้นผาขาว (พม่า) 

2.บา้นลเิซ กบับา้นผาขาว (พม่า)  



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว คน้หาสตัว ์

ป่วย 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นลเิซ หมู่ที ่9 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

สตัวแ์สดงอาการตวัแรก (Index Case) 

• ชือ่ “ลโีอ” 

• สนัุข เพศผู ้พนัธุผ์สม อาย ุ1 ปี ไม่เคยไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ 

• วนัที ่29 ม.ค. 2561 “ลโีอ” มอีาการซมึ ไม่กนิอาหาร อาเจยีน และตาย เจา้ของไดท้ าการน าไปฝัง 

• วนัที ่30 ม.ค. 2561 เจา้ของไดแ้จง้ ปศอ. และสาธารณสขุ เน่ืองจากทราบขา่วการระบาดทีบ่า้นจะลอ 

ปศอ.จงึสง่ตวัอย่าง สง่ตรวจ ทีศ่วพ.ล าปาง 

• วนัที ่1 ก.พ. 2561 ศวพ.ล าปางตอบผล FA ใหผ้ลบวก 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว ล าดบั

เหตกุารณ ์

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นลเิซ หมู่ที ่9 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

30 ม.ค. 2561 

เจา้ของทราบข่าวการระบาดของโรคพษิ

สนัุขบา้น ทีบ่า้นจะลอ (ห่าง 2.65 กม.) จงึ

แจง้ ผอ.รพ.ต. และปศอ. โดยปศอ. ไดข้ดุ

ซาก สง่ตรวจ ศวพ. ล าปาง ไดผ้ล FA 

เป็นบวก 

2 ก.พ. 2561 

ผูใ้หญ่บา้นประชมุกบัชาวบา้น ท าประชาคมชาวบา้น ปศอ. ใหค้วามรู ้

เกีย่วกบัโรคพษิสนัุขบา้น และมาตรการการควบคมุโรคของกรมปศสุตัว ์

ผลการลงประชามต ิ90% เจา้ของจะกกัสตัว ์เพือ่ดอุาการ เป็นเวลา 6 

เดอืน โดยตอ้งท าวคัซนี ตามมาตรการกรมปศสุตัว ์และแจง้เจา้หนา้ที่

ทนัทหีากมสีตัวแ์สดงอาการผดิปกต ิหรอืตาย 



เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว มาตรการ

ควบคมุโรค 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

บา้นลเิซ หมู่ที ่9 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

มาตรการควบคมุโรคในสตัว ์

• ใชอ้ านาจ ตาม พรบ.โรคระบาดสตัว ์2558 ด าเนินการควบคมุโรครอบจดุเกดิโรค ส ารวจจ านวนสนัุข

และแมว  

• มมีตจิากการประชาคมหมู่บา้น ใหก้กัสตัวด์อูาการเป็นเวลา 6 เดอืน โดยท าวคัซนีใหก้บัสนัุขและ

แมวทกุตวัในหมู่บา้น (4*4) 

• ประกาศเขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 

• ใหค้วามรูแ้ละประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้หญ่บา้นและชาวบา้นตระหนักถงึโรคพษิสนัุขบา้ 

 

มาตรการในคน 

• รพ.ต. เขา้คดักรองประชากรในหมู่บา้นตามระดบัความเสีย่ง และเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั แกป่ระชาชนที่

เสีย่ง 24 ราย  

• ปัจจบุนั ยงัไม่พบ ผูป่้วย  







เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว 
สรปุ 

เขตโรคระบาดสตัวช์ ัว่คราว โรคพษิสนัุขบา้ 

อ.แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

จดุเดน่ 

    - มเีครอืขา่ยทีด่ ีท าใหส้ามารถ คน้หาโรคได ้รูโ้รคไว ควบคมุไดไ้ว 

     - มกีารใหข้อ้มูล และประชาคม หาขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งเจา้หนา้ทีท่กุ

ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวบา้น 

 

ขอ้จ ากดั 

    - การเดนิทางคอ่นขา้ล าบาก เน่ืองจากเป็นพืน้ทีต่ดิชายแดนพม่า ประชาชน

สว่นใหญ่ เป็นชนเผ่า ใชภ้าษาถิน่ จ าเป็นตอ้งมลีา่ม ในการสือ่สาร 

     - ผูน้ าชมุชน และชาวบา้น ขาดความรูเ้กีย่วกบัโรค การปฏบิตัติวั และการ

ป้องกนั 

 



Thank you 

ส่วนสขุภาพสตัว ์ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5  

จงัหวดัเชยีงใหม่ 


