
 

        เอกสารหมายเลข 3 
  

การเร่วรัดการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า               
                                            สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 

จังหวัด 
จ านวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

สุรินทร์  1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 
2560 พบผู้ติดเชื้อพิษสุนัขบา้
เสียชีวิต 11 ราย  
 

ชลบุร ี 3 
ฉะเชิงเทรา 3 
สมุทรปราการ  1 
บุรีรัมย์  1 
อุบลราชธาน ี 1 
ร้อยเอ็ด 1 

รวม 11 
                      
                                             สถาณการณ์ ปี 2561 (ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 มีนาคม 2561 )  

จังหวัด จ านวนผู้ติดเชื้อ 
(ราย) 

เสียชีวิต(ราย) ข้อมูลผู้ป่วย 

สุรินทร ์ 1 
1 

นางเสาวนีย์ โชคชาตรี  อายุ 59 ปี ถูกสุนัขกัด เป็น
แผลเล็กน้อย ไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉดีวัคซีน 

สงขลา 1 
1 

ชายไทยถูกสุนัขไม่มีเจ้าของกัด เปน็แผลเล็กน้อย จึงไม่
ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน 

ตรัง 1 
1 

ชายไทยอายุ 44 ปี  สุนัขกัด เป็นแผลเล็กน้อย จึงไม่
ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน 

นครราชสมีา 1 
1 

ชายไทยวัย46 ปีโดนสุนัขกัดมกราคมมีอาการและ
เสียชีวิต มีนาคม 

ประจวบครีีขันธ ์  
1 1 

ชายไทยวัย 61 ปีโดนแมวกัด เมื่อมกราคม 2561 
แมวเสียชีวิต ไมไ่ด้ไปพบแพทย์ไมไ่ด้ฉีดวัคซีน มีอาการ
และเสียชีวิตเดือนมีนาคม2561 

บุรีรัมย ์ 1 
1 

เด็กหญิงอายุ 14 ปี ลูกสุนัขข่วนเมือตุลาคม 2560
เสียชีวิตมีนาคม2561ไมไ่ด้ฉดีวัคซีน 

ตาก 1 1 ต่างด้าว(พม่า) 
รวม 7 7  

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูนพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้ายปี ๒๕๔๓ ที่อ าเภอลี้ หลังจากนั้น ไม่พบผู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการแพร่ระบาดในสัตว์ทีเ่ป็นแหล่งรังโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลการส่งตัวอย่างชันสูตรโรคพิษ
สุนัขบ้า ระหว่างปี 2541 – 2560 มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจชันสูตร จ านวน 446 ตัวอย่าง ตรวจพบหัวสัตว์
ให้ผลบวก 11 ตัวอย่าง ในปี 2541 พบหัวสัตว์ที่ให้ผลบวกจ านวน 4 ตัวอย่าง ปี 2543 จ านวน 4 ตัวอย่าง 
และปี 2544 จ านวน 3 ตัวอย่าง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมามีการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังโรค        
ส่งตรวจชันสูตรครบทุกอ าเภอ และตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมามีการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังโรค ส่ง
ตรวจชันสูตรครบทุกพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการตรวจชันสูตร ให้ผลลบทุกตัวอย่าง  

 
 

                         ผลการการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์ส่งตรวจชนัสูตร ปี พ.ศ.2561 จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ ส่งตรวจ ผลบวก ผลลบ รอผล 
ทุ่งหัวช้าง 4  4  
บ้านธ ิ 2  2  
ป่าซาง 6  6  
เมือง 15  15  
แม่ทา 9  9  
ลี้ 7  7  
เวียงหนองล่อง 3  3  

 
แหล่งข้อมูล : สคร.1 เชียงใหม่  
                 ข้อมูล ณ มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
การด าเนินงานเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดล าพูน 

การเตรียมความพร้อม /การด าเนินงาน 
     1. ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล เข้าอบรมทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติปฎิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมกับ สคร.1 เชียงใหม่  
         - ผู้ปฏิบัติงาน(พยาบาล)  ในโรงพยาบาลทุกแห่ง  11 คน 
         - แพทย์   2  คน    (รพ.ล าพูน  รพ.แม่ทา) 
    2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า  ร.36  ครบทุกโรงพยาบาล  11 คน 
    3. ข้อมูลการให้บริการวัคซีน/อิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
          3.1 ข้อมูลสถานบริการ 
        

 

           3.2 จ านวนผูส้ัมผัสโรคได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      

    
   4. มีระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าตามระบบรายงานทางระบาดวิทยา/การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ทางระบบอินเตอร์เนตของกรมควบคุมโรค 
    
 

                      ข้อมูล สถานบริการในจังหวัดล าพูนที่ให้บริการ Rabies Vaccine/RIC 
สถานบริการ ให้บริการ 

Rabies Vaccine 
ให้บริการ

RIC 
หมายเหตุ 

ร.พ.ล าพูน มี มี  
ร,พ.ป่าซาง มี ไม่มี ระบบRefer 
ร.พ.บ้านโฮ่ง มี ไม่มี ระบบRefer 
รพ.แม่ทา มี ไม่มี ระบบRefer 
ร.พ.บ่านธิ มี ไม่มี ระบบRefer 
ร.พ.ทุ่งหัวช้าง มี มี  
ร.ล.ลี ้ มี มี  
ร.พ.เวียงหนองล่อง มี ไม่มี ระบบRefer 

          จ านวนผู้สัมผัสโรคได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/อิมมูโกลบุลิน ปี 2558-2561              

ปี จ านวนผู้สัมผัส จ านวนผู้รับวัคซีน 
 

จ านวนผู้สัมผัสรับ 
อิมมูโกลบุลิน 

2558 1,807 1,807 26 
2559 1,934 1,934 41 
2560 2,285 2,285 214 
2561 

(ตค.60-มี.ค.61) 
1.031 1.031 109 



 

 
 
   5. มีการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที  
       ก าหนดแนวทางการด าเนินการตอบโต้และเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
              - เครือข่ายแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน พบสุนัขตาย หรือมีอาการผิดปกติ ให้ SRRT อ าเภอ
ทราบ 
               -  ทีม SRRT มีระบบเฝ้าระวังโรคจากรายงานระบาดวิทยา รง.506 มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคเช่น 
จนท.ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ร่วมกับทีมปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่กรณีพบสุนัข 
แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แสดงอาการสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ส่งหัวสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการทุกครั้ง  หากพบตัวอย่างสัตว์ให้ผลบวกจะแจ้ง สสจ.ทันที่เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาเปิด EOC  เพ่ือ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สวบสวนควบคุมโรค มีระบบตรวจจับโรคในคนและสัตว์ตามแนวทางการด าเนินงาน   
 

    6. การติดตามให้มารับวัคซีนครบชุด โดยการจดบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสโรคให้ละเอียดใน ร.36 รวมทั้งเบอร์
โทร บัตรนัด และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ติดตามผู้สัมผัสโรคในกรณีไม่มาฉีดตาม
นัดโดย อสม./จนท.รพ.สต./FCT 
  7.ประชาสัมพันธ์ ให้อสม.ผู้น าชุมชน เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย
คาถา 5 ย ได้แก่  
ย ที่ 1 อย่าแหย่สุนัขให้โมโห   
ย ที่ 2 อย่าเหยียบหาง หัว ขาหรือท าให้สุนัขตกใจ  
 ย.ที่ 3 อย่าแยกสุนัขท่ีก าลังกัดด้วยมือเปล่า   
ย.ที่ 4 อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขก าลังกิน      
ย.ที่ 5 อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สรุปข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ครั้งที่ 1/2561 
ผ่านระบบการประชุมทางระบบ  Teleconferenceวันพฤหัสบดีที่ 22  มีนาคม  2561 

ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น  2 
 

 

ประธาน  นายแพทย์สุวรรณชัย   วัฒนายิ่งเจริญ(ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 

ล าดับ ประเด็นสั่งการ 
 

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ติดตามประเมินสถานการณ์โรคในพื้นที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 

2. ค้นหาผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียแผล เพื่อให้ได้
วัคซีนครบชุดทุกคน โดย อสม. 
 2.1 เคาะประตูบ้าน X-ray ทุกบ้านทุกสัปดาห์ 
 2.2 ระหว่างสัปดาห์ ถ้ามีคนในหมู่บ้านที่ถูกสุนัขหรือ
แมว กัด/ข่วน/เลียแผลแล้วไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล 
ให้แจ้ง อสม.เพื่อติดตามให้มารับวัคซีนครบทุกราย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

3. ขอความร่วมมือโรงเรียน/ครูให้ความรู้การป้องกันและ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพ่ือค้นหาเด็กนักเรียนและเยาวชนที่
ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียแผลแล้วยังไม่ได้รับการ
รักษา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 
 
 
 

4. ให้รพ.สต.จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์
สถานการณ์ในคนและสัตว์ 
 4.1 ผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียแผล และประวัติ
การได้รับวัคซีน 
 4.2 ประสานข้อมูลกับ อปท.และปศุสัตว์ เช่น ข้อมูล
ความครอบคลุมวัคซีนในสุนัขและแมว แต่ละหมู่บ้าน/
ต าบล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

5. สื่อสารความเสี่ยง Key Message ทุกช่องทางให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด 
เน้นคนในหมู่บ้าน ชุมชน และนักเรียนในโรงเรียน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

6. ก าชับให้มีกลไกประสานงานในระดับพ้ืนที่และต าบล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
7. ผลักดันให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จัดตั้ง EOC ระดับ
จังหวัดเมื่อพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

8. รายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของจังหวัด
ตามมาตรการการเร่งรัดรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและการ
ขอรับการสนับสนุนต่อผู้ตรวจราชการ(ผ่านกองตรวจ
ราชการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 



 

ล าดับ ประเด็นสั่งการ  

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. รวบรวมสรุปผลและรายงานที่ประชุมผู้ตรวจราชการ
ประจ าสัปดาห์และในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข(TBM)อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

กองตรวจราชการ 
 

10. ติดตามและรายงานประเด็นข้อสั่งการของการประชุม
ระดับพ้ืนที่ต่ออธิบดี(ผ่านส านักโรคติดต่อทั่วไป) ภายใน 
1 สัปดาห์หลังมีการประชุม 
 10.1 รายงานทุกสัปดาห์ ประเด็นการด าเนิน
มาตรการตามข้อสั่งการ 
 10.2 รายงานทุกเดือน ประเด็นติดตามผู้สัมผัสสัตว์
ยืนยันที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนเป็นรายสุดท้าย 

-ส านักงานป้องกันคควบคุมโรค 1-12 
-ส านักงานป้องกันคควบคุมโรคเขตเมือง 
 
 
 
 
 

11. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารกรมและกระทรวง
ทราบเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
 
 

 
หมายเหตุ: การรายงานค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค ใช้แบบฟอร์ม Rabies 1,2,3 ตามเอกสารแนบ 
 

************************************************ 
 นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 

สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
 
 
 
 

 


