
+โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับ้า ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะกำจัดโรคให้หมดภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ.2020) ตามที่
องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ 
โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ดงักล่าว โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค มีการลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในส่วนกลางและขยายผลไปตามส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดกิจกรรม
รณรงค์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้สถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ยังมี
รายงานพบโรคอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) สำนักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค รายงานการพบโรคในคนจำนวน ๗ ,๕ และ ๑๔ ราย ตามลำดับ ส่วนการพบโรคในสัตว์
สำนักควบคุ ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์รายงานการพบพิษสุนัขบ้า  ๒๕๐,๓๓๐ และ ๖๐๗ 
ตัวอย่างตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการพบโรครายชนิดสัตว์จะพบว่าจำนวนตัวอย่างที่พบ
ผลบวกรวมกัน ๓ ปี ๑,๑๙๘ ตัวอย่าง เป็นสุนัข ๑,๐๗๙ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๙๐) โค ๗๙ ตัวอย่าง (ร้อยละ 
๖.๕) และแมว ๓๑ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๒.๕) (ข้อมูลจากระบบฐาน Thai Rabies Net)  ดังนั้นสัตว์พาหะนำ
โรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นสุนัข ดังนั้นจากสภาพปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลายพื้นที่ยัง
ดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในที่สาธารณะซึ่ง
เป็นสาเหตุทำให้มีจำนวนสุนัขจรจัดเพ่ิมขึ้น และประชากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ ดังนั้นการฉดีวคัซนีใหค้รอบคลุมจำนวนประชากรสัตวท์ั้งหมดการควบคุม
จำนวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้กับประชาชน
อย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการดำเนินงานเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหัวใจสำคัญ
ของการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปกับการควบคุมโรค
ทั้งในคนและสัตว์รวมถึงลดผลกระทบด้านต่างๆลงได้ 

ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี  พ.ศ.
๒๕๖๔ จึงได้จัดทำโครงการ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 
๒๕๖๔ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี โดยการเน้นกจิกรรมตา่งๆ เช่นกิจกรรมฉีดวคัซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ 



-๒- 

วัตถุประสงค์ 
 

 ๑. เพ่ือให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีการ
ดำเนินการอย่าง  ต่อเนื่องทุกๆปี 
 ๒. อบรมให้ความรู้ประชาชน แกนนำนักเรียน อสม. ผู้น ำชุมน /ผูน้  ำศำสนำ /กลุ่มแม่บ้ำนและ

เจำ้หนำ้ที่ ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

    - อบรมให้ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
    - อบรมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของวัคซีน 
    - อบรมให้ความรู้เรื่องการทำผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 
 ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์
เลี้ยงอย่างถูกต้องและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันสุนัขกัด และการ
ปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด 

 

ระยาเวลาดำเนินการ 
 

 เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

เป้าหมาย 
 

 - สุนขัแมวและลงิผู้เลี้ยงสตัว์ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 - ประชาชน แกนนำนักเรียน อสม. ผูน้  ำชมุน /ผูน้  ำศำสนำ /กลุม่แม่บำ้น/เจำ้หนำ้ที่ 
 

การดำเนินงาน 
 

 ๑. สำรวจ สุนัข แมว ลิง และสัตว์อื่นๆ 
 ๒. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ขึ้นทะเบียน สุนัข แมว ในระบบ Thairabies.Net (www. Thairabies.Net) 
 ๔. ประสานสำนักปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานตามโครงการฯ 
 ๕. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการฯให้                       
เพียงพอกับจำนวน สุนัข – แมวในพ้ืนที่ 
 ๖ . ประชาสัม พันธ์ เพ่ื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานตาม โครงการฯ  รวมถึ งสนั บสนุ นสื่ อ                
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการายงาน 
 



-๓- 
 

 ๗. กำหนดสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนในช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า            
ดำเนินการใน กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 
  - กิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Thairabies.Net (www.                                   
Thairabies.Net) 
  - กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  - กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ (ประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก
สำนักปศุสัตว์อำเภอ) 
  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
 ๘. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

- อบรม/ให้ความรู้ประชาชน  
-แกนนำนักเรียน อสม. ผูน้  ำชุมน /ผูน้  ำศำสนำ /กลุ่มแม่บำ้น/เจำ้หนำ้ที่และประชาชนใน

พ้ืนที่ ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในการลงสำรวจ สุนัข แมว และประชาสัมพันธ์ 
 ๙. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
  - สำนักปศุสัตว์อำเภอรามัน 
 

สถานที่ดำเนินโครงการ 
 

 - เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
- ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

งบประมาณ 
 

 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๔  แผนงานสาธารณสุข หน้า ๓๖/๕๘ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้ า                
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน)  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่   
  วนัที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน  ๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๑ มื้อ           เป็นเงนิ  ๑,๒๕๐ บาท 
  วนัที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน  ๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๑ มื้อ           เป็นเงนิ  ๑,๒๕๐ บาท 

         - ค่าวทิยากร  ชัว่โมงละ ๖๐๐ บาท  จำนวน ๖ ชั่วโมง      เป็นเงิน  ๓,๖๐๐ บาท 



-๔- 
 

      เจ้าหน้าที ่



 - ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่  จำนวน  ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๔ มื้อ        เป็นเงนิ  ๒,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวนั  จำนวน  ๒๐ คนๆละ ๕๐ บาท ๒ มื้อ         เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
 

      ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯในชุมชน 
- ค่าป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการฯ  จำนวน  ๑ ปา้ย  ขนาด ๑ ม. X ๓ ม.   เปน็เงนิ  ๙๐๐  บาท 
 

ค่าวัคซีน 
 - ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบา้  จำนวน  ๒๘๑  ขวดๆละ  ๓๐ บาท       เปน็เงนิ ๘,๔๓๐ บาท 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์    เป็นเงิน ๕๗๐  บาท 
- ปากกา จำนวน ๑ กล่องๆ  
-กระดาษ A4 จำนวน ๒ รีมๆละ  
-ลวดเสียบกระดาษ จำนวน ๓ กล่อง  
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน)  
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ๑. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น 
 ๒. เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๓. ประชาชนในชุมชน ให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี และให้
ความสำคัญ  ในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด 
 ๔. สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดตามที่สาธารณะ 
 ๕. ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ     
          (นางโนรฮาวา  บิลฮีม) 
        ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสขุชำนาญการ  รักษาราชการแทน 
           ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
  
 

-๕- 
 
 



 
                                                     
 

 


