
 



 
 

นายอภิรัตน์  โสก าปัง  กลุ่มระบาดวทิยาและข่าวกรอง ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา   เรียบเรียง 
 

ค าน า 

 เอกสารแนวทางนี้จัดท าขึ้น      เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค     

พิษสุนัขบ้า  ด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจจัลเหตุการณ์ผิดปกติได้รวดเร็วขึ้น หลังจากกระทรวง

สาธารณสุข มีการประชุม WAR ROOM ผ่านระบ  Video conference ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก

แห่ง และมีข้อสั่งการที่ระดับพื้นที่ต้องปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2561 

 เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรายงานอย่างครบถ้วนเป็นระบบโดยเน้นที่ผู้

ปฏิบัติระดับหมู่บ้าน และต าบล ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ ได้มีแนวทาง แบบฟอร์ม รวมทั้ง

ก าหนดเวลาสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันหากมีข้อเสนอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือ โปรดติดต่อที่ กลุ่ม

ระบาดวิทยาและข่าวกรอง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

 

อภิรัตน์  โสก าปัง   ผู้เรียบเรียง 

  23 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

นายอภิรัตน์  โสก าปัง  กลุ่มระบาดวทิยาและข่าวกรอง ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา   เรียบเรียง 
 

สารบัญ 

                 หน้า 

บทน า            1 

ผังแสดงเหตุการณ์ท่ีต้องค้นหาและรายงานในระดับหมู่บ้าน ชุมชน     2 

ผังแสดงเหตุการณ์ท่ี อสม. ผู้น าชุมชน ครู พระสงฆ์ และชาวบ้านต้องค้นหา รับแจ้งและรายงานทันที 3 

แนวทางการด าเนินงานและบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับ(จังหวัดอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน)  4 

บทบาทหน้าที่ผู้น าชุมชน และ อสม.        7 

ผังการด าเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้าเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์   8 

แบบฟอร์มส าหรับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ครู พระสงฆ์     9 

แบบฟอร์มส ารวจ/รับแจ้งผู้ถูกสุนัข แมว กัด ข่วน เลียแผลส าหรับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.  

   ในหมู่บ้าน/ชุมชน ครู พระสงฆ์         10 

ตารางสรุปการด าเนินงานเรียงตามล าดับเหตุการณ์ส าคัญจากมากไปน้อย    11 

หนังสือสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขและแบบฟอร์มรายงานระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และสคร. 13 
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บทน า 

ปัญหาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่พบในปัจจุบันคือ ขาดระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ 

(event base report) ในระดับพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ท าให้ตรวจจับ (detect) เหตุการณ์ได้ล่าช้า ซึ่ง

เหตุการณ์ที่เกิดประจ า ได้แก่ เหตุการณ์ผู้ถูกสุขนัข แมว กัด ข่วน เลีย สุนัขแมว ป่วยหรือตายผิดปกติ รวมถึง

โคกระบือป่วยตายผิดปกติและมีการช าแหละเพื่อบริโภคซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงในชุมชน แต่มักจะทราบ

เหตุการณืได้ล่าช้า หรืออาจจะไม่มีการรายงานเลย ท าให้การควบคุมโรคย้อนหลังท าไม่ได้ตามมาตรฐานและมี

ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตตามมาดังนั้นเมื่อเกิดเหตการณ์เหล่านี้จะต้องมีการรายงานย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง จึง

ควรต้องมีศูนย์ปฏิบัติการและรับแจ้งข่าวโรคพิษสุนัขบ้าในระดับหมู่บ้าน และ ระดับต าบลเป็นจุดศูนย์รวม 

เพื่อรับแจ้ง ตรวจสอบ(verify) และตอบโต้ (response) ได้ทันทีคือ การลงสอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส ผู้ที่

ต้องรับการฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน และเป็นศูนย์ประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์ องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด เพื่อร่วมด าเนินการ รวมทั้งเป็นศูนย์ใหค้วามรู้และค าปรึกษาแก่ประชาชน

อย่างใกล้ชิดด้วย จะช่วยท าให้มีการเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 เพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นรปูธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

จังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ของเขตสุขภาพที่ 9 จึงได้

จัดท าแนวทาง รวมทั้งแบบฟอร์มรายงานระดับหมู่บ้าน เพื่อให้พื้นที่พิจารณาประยุกต์ใช้ต่อไป ส่วนแบบฟอร์ม

การรายงานรดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ใช้แบบฟอร์มที่กระทรวงก าหนดมาให้แล้วตามหนังสือสั่งการที่ สธ 

0422.5/ว.193 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 
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ผังแสดงเหตุการณ์ทีต่อ้งค้นหาและรายงานในระดับหมู่บ้าน ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนถูก สุนัข 

กัด ข่วน เลียแผล 

คนถูก แมว  

กัด ข่วน เลียแผล 

มีการแอบ

ช าแหละโค 

กระบือที่ตาย

ผิดปกติ 

สุนัข แมว 

ป่วย ตายผิดปกติ 

โค กระบือ  

แพะ แกะ 

ป่วย ตายผิดปกติ 

กินเนื้อ โค กระบือ 

ที่สงสัยติดเชื้อแบบ

สุกๆดิบ หรือกินดิบ 
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ผังแสดงเหตุการณ์ที่อสม. ผู้น าชุมชน ครู พระสงฆ ์และชาวบ้าน 

ต้องค้นหา รับแจ้ง และรายงานทันที 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการ 

และรับแจ้งโรคพิษสุนัขบ้า 

หมู่บ้าน 

หรือต าบล (รพ.สต.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนถูก สุนัข 

กัด ข่วน เลียแผล 

คนถูก แมว 

กัด ข่วน เลียแผล 

มีการแอบช าแหละโค 

กระบือที่ตายผิดปกติ 

สุนัข แมว 

ป่วย ตายผิดปกติ 

โค กระบือ  

แพะ แกะ 

ป่วย ตายผิดปกติ 

กินเนื้อ โค กระบือ 

ที่สงสัยติดเชื้อแบบ

สุกๆดิบ หรือกินดิบ 
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แนวทางการด าเนินงานและบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับ 

ระดับจังหวัด 

ประเด็นสั่งการจาก  
War room กระทรวง 

การปฏิบัติ ก าหนดส่ง
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.สสจ.รายงานผลการด าเนินงาน
มาตรการของจังหวัดต่อผู้ตรวจ
ราชการ 

1.สสจ แจ้ง/ติดตามทีมระบาดวิทยาทุก
อ าเภอ รวบรวมรายงาน ส่ง สสจ  

ทุกวันศุกร์
บ่าย 

กลุ่มงานควบคุม
โรค สสจ. 

2. สสจ. รวบรวมรายงานจากทุกอ าเภอ 
วิเคราะห์ จัดท ารายงาน ส่งกระทรวง และ
ส าเนาแจ้ง สคร. ตามแบบ Rabies 2(สธ 
0422.5/ว.193 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561) 

ภายในวันที่ 
23 ของเดือน  

กลุ่มงานควบคุม
โรค สสจ. 

ระดับอ าเภอ 

ประเด็นสั่งการจาก  
War room กระทรวง 

การปฏิบัติ ก าหนดส่ง
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.สสจ.รายงานผลการ
ด าเนินงานมาตรการของ
จงัหวดัต่อผูต้รวจราชการ 

1.สสอ แจ้ง/ติดตามเหตุการณ์จาก รพช.และ รพ 
สต. 

ทุกวัน ศูนย์ระบาด
วิทยาอ าเภอ 

2. สสอ. รวบรวมรายงานจากทุก รพ สต. จัดท า
รายงาน Rabies 1 ส่งกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.
(สธ 0422.5/ว.193 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561) 

ภายในวันที่ 
20 ของเดือน 

ศูนย์ระบาด
วิทยาอ าเภอ 

3. ประสานข้อมูลสัตว์ติดเชื้อกับปศุสัตว์อ าเภอ 
เพ่ือแจ้งลงพื้นที่ต าบล 

ทุกวัน ศูนย์ระบาด
วิทยาอ าเภอ 

4. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานเครือข่าย
ในอ าเภอ 

 คปสอ. 

5. ก ากับติดตามการด าเนินงาน การรายงาน ให้
ค าปรึกษาและงสนับสนุนการด าเนิงานของต าบล
กรณี พบสัตว์ติดเชื้อ คนติดเชื้อ การช าแหละสัตว์
ติดเชื้อ การติดตามผู้สัมผัสทุกกรณี 

เมื่อมี
เหตุการณ์ 

คปสอ. 
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 ระดับต าบล: วัตถุประสงค์ส าคัญ 

1.มีการรายงานเร็วทันที ทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการ ทุกเหตุการณ์ จากระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

2. มีการตรวจสอบเหตุการณ์ และแจ้งต่อระดับอ าเภอทันที 

 

ประเด็นสั่งการจาก War room 
กระทรวง 

การปฏิบัติ ก าหนดส่ง
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.สสจ.รายงานผลการด าเนินงาน
มาตรการของจังหวัดต่อผู้ตรวจ
ราชการ 

1.รพ สต ทุกแห่ง ติดตามแบบฟอร์มและ
ข้อมูลจาก อสม.ผู้น าหมู่บ้าน/ ชุมชน  

ทุกวัน รพ สต 

2. รพ.สต.รวบรวมรายงานตามแบบฟอร์ม 
Rabies 1 ให้ สสอ.(สธ 0422.5/ว.193 ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2561) 

ทุกวันที่ 20 
ของเดือน 

รพ สต 

 

การปฏิบัติงาน ระดับต าบล/หมู่บ้าน 

วิธีการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ 

1.ตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ
และรับแจ้ง
ข่าวโรคพิษ
สุนัขบ้า ระดับ
ต าบล 1 ศูนย ์

1.เพ่ือให้มีศูนย์อ านวย
ความสะดวกและ
เข้าถึงบริการแก่
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 
2. เป็นศูนย์
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานสาธารรสุข 
ปศุสัตว์ และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เป็นศูนย์ติดตาม
สถานการณ์และ

1. ที่ตั้งศูนย์ที่ รพ สต ทุกแห่ง 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 
1-2 คน/ศูนย์ พร้อมเบอร์โทร 
หรือจัดท าไลน์กลุ่มเฉพาะกับผู้น า
และ อสม ทุกหมู่บ้านที่
รับผิดชอบ 
3. มีทะเบียนรับแจ้งข่าวตลอด 
24 ชั่วโมง 
4. จัดท าป้ายไวนิ้ลขนาดใหญ่ ให้
ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจน 
5. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้
ประชาชนทราบและใช้บริการ 

1. รับแจ้งสุนัข แมว โค กระบือ ที่มี
อาการป่วยผิดปกติ หรือตายโดยไม่
ทราบสาเหตุ 
2. รับแจ้งเหตุการณ์ผู้ถูกสุนัข กัด ข่วน 
หรือมีความเสี่ยงอ่ืนๆ จากประชาชน 
3.รับแจ้งเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ประชาชน
สงสัยเกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า 
4. ตรวจสอบข่าว (Verify) ทุก
เหตุการณใ์นต าบลถ้าพบว่าเป็นความ
จริง ให้แจ้ง สสอ. ทันที 
5.กรณีมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในสัตว์
ให้แจ้ง สสอ เพื่อแระสานแจ้ง ปศุสัตว์
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ด าเนินงาน ทั้งกรณี
พ้ืนที่ปกติ พื้นที่พบการ
ติดเชื้อในสัตว์ และ
พ้ืนที่มีผู้สงสัยหรือมี
ผู้ป่วย 
4.เพ่ือให้มีศูนย์ที่
สามารถให้ความรู้และ
ให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

 ทันที 
6.เป็นศูนย์รับรายงาน และก ากับ
ติดตามการด าเนินงานจากทุกหมู่บ้าน
จากทุกหมูบ้าน 
7.รับรายงานกรณีมีรายงานการติดเชื้อ
ในสัตว ในคน 
8. กิจกรรมการสอบสวนค้นหากลุ่ม
เสี่ยง ผู้สัมผัส ครบ 100% 
9. รวมรวมและรายงานภาพรวมราย
สัปดาห์ให้ สสอ. ตามก าหนด 

2. จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ
และรับแจ้ง
โรคพิษสุนัข
บ้า ทุก
หมู่บ้าน และ
ชุมชน(รวม 
โรงเรียน วัด
ในชุมชน) 

1.เพ่ือให้มีศูนย์
ประสานงานและมี
เครือข่ายแจ้งรายงาน
เหตุการณ์ (event 
base) ในระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน และแจ้ง
รายงานได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
2.เพ่ือให้ประชาชนมี
ช่องทางการแจ้ง
รายงานระดับชุมชน
หมู่บ้านได้สะดวก
รวดเร็ว 

1. รพ สต ประสานการ
ด าเนินงานจัดตั้งร่วมกับ 
เทศบาลหรือ อบต. และผู้น า
หมู่บ้าน 

2. สถานที่ตั้งอาจจะใช้บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หรือ 
บ้าน  
อสม. 

3. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการ
รับแจ้งและเป็นผู้รายงานที่
ชัดเจนหมู่บ้านละ 2-4 คน
พร้อมเบอร์โทร หรือจัดท า
ไลน์กลุ่ม 

4. ประสาน อปท.สนับสนุน
จัดท าป้ายไวนิ้ว ติดประจ า
ศูนย ์

5. ประกาศหอกระจายข่าวหรือ 
ประชุมชี้แจงประชาชนใน
หมู่บ้านชุมชนทราบ 

1. รับแจ้งสุนัข แมว โค กระบือ ที่มี
อาการป่วยผิดปกติ หรือตายโยไม่
ทราบสาเหตุ 
2. รับแจ้งเหตุการณ์ผู้ถูกสุนัข กัด ข่วน 
หรือมีความเสี่ยงจากประชาชน 
3.รับแจ้งเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ประชาชน
สงสัยเกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า 
4. รายงานเหตุการณ์ให้ รพ สต และ 
ปศุสัตว์ ทันที่ท่ีมีผู้แจ้งหรือเห็น
เหตุการณท์ี่สงสัยเกี่ยวข้องกับโรคพิษ
สุนัขบ้าในหมู่บ้าน 
5. มอบหมาย อสม.ทุกคน ส ารวจ 
สอบถามครัวเรือนที่รับผิดชอบทุกวัน 
หากพบว่ามีหมา แมว โค กระ ป่วย 
ตาย หรือค าบอกเล่าจากประชาชน ทุก
วัน 
6. อสม.รับแจ้งและส ารวจ ผู้ถูกสัตว์กัด 
ข่วน หรือสงสัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า 
ทุกวัน 
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บทบาทหน้าที่ผู้น าชุมชน และ อสม. 

บทบาทหน้าที่ ความถี่การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว หรือประชุม
หมู่บ้าน 

ประกาศทุกวัน 
 

ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน อสม 

2.การประชุมชาวบ้าน กรณีหมู่บ้านที่ยังไม่เกิดโรคทั้งในคน
และสัตว์ (พ้ืนที่สีเขียว) 

ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน อสม 

3.การประชุมชาวบ้าน กรณีหมู่บ้านที่พบเกิดโรคทั้งในคน
และสัตว์ (พ้ืนที่เหลืองและแดง) 

ประชุมทันทีที่รับรายงาน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน อสม 

4.รับแจ้งหรือสอบถามชาวบ้าน กรณีมีสุนัข แมว โค 
กระบือป่วยหรือตายผิดปกติ หรือ มีข่าวการช าแหละเนื้อโค
กระบือที่สงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 

ทุกวัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน อสม 

5.รับแจ้ง หรือสอบถามชาวบ้านเรื่องการถูกสุนัข แมว กัด 
ข่วน เลียแผล หรือเหตุการณ์เกี่ยวข้อง 

ทุกวัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน อสม 

6.แจ้งข่าว หรือแจ้ง อสม กรณีท่ีมีแมว แมว ป่วยตาย
ผิดปกต ิหรือข่าวการช าแหละเนื้อโคกระบือที่สงสัยติดเชื้อ
พิษสุนัขบ้า 

ทุกวัน เจ้าของบ้าน เจ้าของ
สัตว์ 
ครู นักเรียน พระสงฆ์ 

7.รายงานเหตุการณ์ให้ศูนย์ปฏิบัติการและรับแจ้งข่าวโรค
พิษสุขบ้าระดับต าบล (รพ สต) 

ทุกวัน/ทันทีท่ีมีเหตุการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน อสม 
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ผังการด าเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้าเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ 
 

 

                                             ส่ง รง. Rabies 2           ให้ สคร.วันที่ 23                           ส่ง Rabies 3 วันที่ 25 

 

 
                                 ส่ง รง.Rabies1 วันที่ 20 ของเดือน 
 

 

 
                                                            ส่ง รง.Rabies1              วันที่ 20 ของเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

(ศูนย์ประสานงานโรคพิษสุนัขบ้าอ าเภอ) 

ศูนย์ปฏิบัติการและรับแจ้งโรคพิษสุนัขบ้า

ต าบล (รพ.สต.) 

ศูนย์ปฏิบัติการและรับแจ้งโรคพิษสุนัขบ้า

หมู่บ้าน  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

นครราชสมีา 

กรมควบคุมโรค 

อสม. ก านัน  ผญบ อปท. ครู นักเรียน พระสงฆ/์ศาสนสถาน ประชาชน เจ้าของสัตว์ เจา้ของบ้าน 

การค้นหาในสัตว์ (ทุกวัน) 

ค้นหา รับแจ้ง สุนัขแมว โค กระบือ ป่วยตาย

ผิดปกติหรือมีการช าแหละสัตว์ตายผิดปกติ  

การค้นหาในคน (ทุกวัน) 

ค้นหา รับแจ้ง ผู้ถูก สุนัขแมว กดั ข่วน เลีย   

ตรวจสอบเหตุการณ์

ย้อนกลับทันที 
แจ้งเหตุการณ์ทันท ี

แจ้งเหตุการณ์กรณี

เร่งด่วน เสีย่งสูง 

ทันท ี

ตรวจสอบเหตุการณ์

เร่งด่วน เสีย่งสูงทันที 

แจ้งปศุสัตว์อ าเภอกรณีมี

เหตุการณ์ในสตัว์ ทันที 

รายงานนายอ าเภอเหตุการณ ์

เร่งด่วนและปกต ิ
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แบบฟอร์มส าหรับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ครู พระสงฆ์ 

แบบพิษสุนัขบ้าระดับหมู่บ้าน1 

แบบส ารวจ หรือรับแจ้ง และรายงาน 

กรณพีบสุนัข แมว โค กระบือป่วยหรือตายผิดปกต ิหรือ มีข่าวการช าแหละเนื้อโคกระบือที่สงสัย

ติดเช้ือพิษสุนัขบ้า และผู้ถูกสัตวก์ัด ข่วน เลียแผล 

…………………… 

หมู่ที…่………ชื่อหมู่บ้าน…………………..ต าบล…………………อ าเภอ……………………จังหวัด…………….. 

ประจ าวันวันที่……………………………… 

1. เหตุการณ์ที่รับแจ้งหรือ ตรวจพบ 

(   )1. สุนัข แมว โค กระบือ ป่วยผิดปกติระบุประเภทสัตว์………..จ านวน ………ตัว 

(   )2. สุนัข แมว โค กระบือ ตายผิดปกตริะบุประเภทสัตว์………..จ านวน ………ตัว 

(   )3. มีข่าวช าแหละเนื้อ โค กระบือ ตายผิดปกติ  

(   )4. มีผู้ถูกสุนัขกัด ข่วน เลียแผล จ านวน ………คน 

(   )5. ข่าวอื่นๆ ที่สงสัยเกี่ยวข้อง ระบุ ……………………………………………………………………… 

2. บ้านเลขท่ีหรือหมู่บ้านสถานที่เกิดเหตุการณ์ ………………………………………………………………………… 

กรณีเป็นที่โรงเรียน วัด หรืออ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………………………… 

3. ชื่อเจ้าของบ้านหรือผู้แจ้ง………………………………เบอร์โทรที่ติดต่อได้…………………………….. 

 

ลงชื่อผู้รายงาน……………………………………… 

วันที่………………………………เวลา…………………………. 

ให้บันทึกหตกุารณ์ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบข่าว แล้วรายงานศูนย์ปฏิบัติการและ

รับแจ้งข่าวโรคพิษสุนัขบ้า ระดับต าบล (รพ สต) ทันที ทางโทรศัพท ์

หรือถ่ายรูปแบบฟอร์มนี้ส่งทางไลน์ 
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แบบพิษสุนัขบ้าระดับหมู่บ้าน2 

แบบฟอร์มส ารวจ/รับแจ้งผู้ถูกสุนขั แมว กัด ข่วน เลียแผล 

ส าหรับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ครู พระสงฆ์ 

 

…………………… 

หมู่ที…่………ชื่อหมู่บ้าน…………………..ต าบล…………………อ าเภอ……………………จังหวัด…………….. 

ประจ าวันวันที่……………………………… 

ล าดับ ชื่อ สกุล อายุ บ้านเลขท่ี วันที่ถูกกัด 
ข่วน เลีย 

อวัยวะที่ถูก
กัด ข่วน เลีย

(ระบุ) 

มี หรือ 
ไม่มีแผล 
(ระบุ) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ลงชื่อผู้รายงาน……………………………………… 

วันที่………………………………เวลา…………………………. 

 

ใหส้ ารวจหรือรับแจ้งทุกวัน แล้วรายงานศูนย์ปฏิบัติการและรับแจ้งข่าวโรคพิษสุนัขบ้า 

ระดับต าบล (รพ สต) ทันที ทางโทรศัพท์หรือถ่ายรูปแบบฟอร์มนี้ส่งทางไลน์ 
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ตารางสรุปการด าเนินงานเรียงตามล าดับเหตุการณ์ส าคัญจากมากไปน้อย 

 

เหตุการณ์ ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน 
1.มีผู้สงสัย ผู้ป่วย 
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-มาตรการ  1 2 3 
-ลงสอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสทุก
ราย 
-วางแผนบริหาร ประสานงาน
เรื่องการฉีดวัคซีนให้เพียงพอ 
ครบถ้วนทุกราย 

-มาตรการ  1 2 3 
-ร่วมสอบสวน ค้นหาผู้
สัมผัส ติดตามการรับ
วัคซีนครบ 100% 

อสม.ส ารวจแบบ X ray ผู้
ถูกกัดข่วน เลีย ทุกราย
โดย ใช้แบบฟอร์มค้นหา 
ระดับหมู่บ้าน หน้า 10 

2.มีรายงานหรือตรวจ
พบว่ามผีู้ถูกสัตว์กัด 
ข่วน เลีย 

-ลงตรวจสอบข่าว 
-วางแผนบริหาร ประสานงาน
เรื่องการฉีดวัคซีนให้เพียงพอ 
ครบถ้วนทุกราย 

-ลงตรวจสอบข่าว 
-ร่วมสอบสวน ค้นหาผู้
สัมผัส ติดตามการรับ
วัคซีนครบ 100% 

อสม. ส ารวจแบบ X ray 
ผู้ถูกกัดข่วน เลีย ทุกราย
โดย ใช้แบบฟอร์ม ค้นหา 
ระดับหมู่บ้าน หน้า 10 

3.มีรายงานหรือตรวจ
พบ โค กระบือ ป่วย
ตายผิดปกติหรือมีการ
ช าแหละบริโภค 

-ประสานแจ้งนายอ าเภอปศุ
สัตว์อ าเภอ ลงควบคุมโรคตาม 
พรบ.โรคติดต่อ 2558 
-ลงสอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสทุก
ราย 
-วางแผนบริหาร ประสานงาน
เรื่องการฉีดวัคซีนให้เพียงพอ 
ครบถ้วนทุกราย 

-ร่วมสอบสวน ค้นหาผู้
สัมผัส ติดตามการรับ
วัคซีนครบ 100% 
- สื่อสารความเสี่ยงให้
ชาวบ้านตระหนัก 

-อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจ
กลุ่มเสี่ยงทุกราย ได้แก่ 
เจ้าของ ผู้ช าแหละ คน
บริโภคเนื้อสัตว์ โดย ใช้
แบบฟอร์ม ค้นหา ระดับ
หมู่บ้าน หน้า 10 
- สื่อสารความเสี่ยงให้
ชาวบ้านตระหนัก 

4.มีรายงานพบการติด
เชื้อในสัตว์  
จากปศุสัตว์ 

-ลงสอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสทุก
ราย 
-วางแผนบริหาร ประสานงาน
เรื่องการฉีดวัคซีนให้เพียงพอ 
ครบถ้วนทุกราย 

-ร่วมสอบสวน ค้นหาผู้
สัมผัส ติดตามการรับ
วัคซีนครบ 100% 
- ร่วมสอบสวนวงจรการ
ติดเชื้อในสัตว์ตัวอ่ืน เพ่ือ
หาผู้สัมผัสเพิ่มเติม 

อสม. ส ารวจผู้ถูกกัดข่วน 
เลีย ทุกรายโดย ใช้
แบบฟอร์ม โดย ใช้
แบบฟอร์ม ค้นหา ระดับ
หมู่บ้าน หน้า 10 
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เหตุการณ์ ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน 
5..มีรายงานหรือมีผู้แจ้ง
สัตว์ป่วย หรือตายผิดปกติ 
(สุนัข แมว โค กระบือ 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืนๆ) 

-ประสานแจ้งข่าวปศุสัตว์
อ าเภอเพ่ือลงตรวจสอบใน
พ้ืนที่ 
- เสนอปศุสัตว์เก็บสิ่งส่ง
ตรวจยืนยัน 

-แจ้ง สสอ. ทันท ี
-ลงตรวจสอบข่าวใน
หมู่บ้าน 
- เฝ้าระวังวงจรการติดเชื้อ
ในสัตว์ตัวอ่ืน เพ่ือหาผู้
สัมผัสเพิ่มเติม 

อสม.ผ้ใหญ่บ้าน ส ารวจ
หรือรับแจ้งข่าวทุกวัน แจ้ง
ต่อ รพ สต. 
โดย ใช้แบบฟอร์ม ค้นหา 
ระดับหมู่บ้าน หน้า 9 

6.มีข่าวจากแหล่งต่างๆ
หรือมีผู้แจ้งเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัข
บ้า 

-ตรวจสอบข่าวทันที 
- รายงานผู้เกี่ยวข้อง 
- ลงด าเนินการในพ้ืนที่
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

-ตรวจสอบข่าวทันที 
- รายงานผู้เกี่ยวข้อง 
- หาข้อมูลเพิ่มเติมในพ้ืนที่
ตามท่ีอ าเภอหรือจังหวัด
มอบหมาย 

อสม. ผู้น าชุมชน 
ตรวจสอบข่าว และให้
ข้อมูลข้อเท็จจริง แก่ รพ 
สต. สสอ. ปศุสัตว์ อปท.  

 














