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ภาคผนวก 3
แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค
(Post-Exposure prophylaxis)
ความเป็นมา
โรคพิษสุนั ขบ้ าเป็น โรคติดต่อระหว่างสั ตว์และคนที่ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุ ขส าคัญ ของประเทศไทย
โดยปี 2559 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น 14 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่มี
จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต 5 ราย อี ก ทั้ ง สถานการณ์ โ รคในสั ต ว์ ยั ง มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น จากข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 59 พบตัวอย่างจากการเก็บสัตว์สงสัยส่งตรวจจานวน
678 ตัวอย่าง ให้ ผลบวกต่อโรคพิษสุนั ขบ้าจ านวน 318 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.90 ซึ่งมากกว่าผลการตรวจของ
ปี 2558 ทั้งปี ที่พบตัวอย่างให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 34.63
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศภูมิภาคอาเซียนที่จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563
และขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากประชาชนจะต้องมีความรู้และตระหนักถึง
การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้ว กรณีที่พื้นที่ตรวจพบหัวสัตว์ให้ผลบวก
ต่อโรคพิษสุนัขบ้า พบผู้ป่วยสงสัยหรือเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ต้องดาเนินการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกราย เพราะบุคคลเหล่านี้ได้สัมผัสโรคหรือได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
จะท าให้ เสี ย ชีวิต ด้ว ยโรคพิษ สุ นั ข บ้ าได้ โดยปี 2560 กลุ่ มโรคติด ต่อระหว่ างสั ตว์แ ละคน ส านั กโรคติด ต่อทั่ ว ไป
กรมควบคุมโรค ได้กาหนดมาตรการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า คือ ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามแนวทางที่กาหนด ร้อยละ 100 และจัดทาแบบฟอร์มการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ดังเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ ม ผลั กดัน ให้ เกิดการค้น หาและติดตามผู้ สั มผั ส โรคพิษสุ นัขบ้าให้ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
หลังสัมผัสโรคทุกราย
2. เพื่ อ ติ ด ตามและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานค้ น หาติ ด ตามผู้ สั ม ผั ส โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ลดความเสี่ ย ง
จากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
วิธีการรายงานข้อมูล
1. รพ.สต. / ทีม SRRT ที่ทาการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค รายงานข้อมูลส่งมายังสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอรวบรวมข้อมูลส่งมายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลส่งมายังสานักงานป้องกันควบคุมโรค
4. สานักงานป้องกันควบคุมโรครวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
5. สานักโรคติดต่อทั่วไปรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ และผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โดยภาพรวม เพื่อวางแผนและกาหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
ความถี่การรายงานข้อมูล : รายงานข้อมูลทุกเดือน
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แผนผังที่ 1 การรายงานในระบบฐานข้อมูล Thai Rabies Net (TRN)
1.1.

การแจ้งงโรคและตรวจสอบสั
โรคและตรวจสอบสัตตว์ว์สสงสังสัยย
การแจ้

พบสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

โดยเจ้าหน้าทีป่ ศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อาเภอ

โดยประชาชนทั่วไป

แจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสตั ว์

แจ้งโรคลงในฐานข้อมูล TRN

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ดาเนินตรวจสอบในพื ้นที่และการ
เก็บตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการ

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ตรวจสอบการแจ้ งโรค
ในฐานข้ อมูล TRN
การเก็บบตัตัวอย่
วอย่างส่
างส่งตรวจ
งตรวจ
2.2. การเก็
ประชาชนหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ
เก็บตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการด้ วยตัวเอง
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัตกิ ารกรอกข้ อมูลการส่งตัวอย่างลง TRN
3.3.

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ. กรอกข้ อมูลการส่งตัวอย่างลง TRN

การรายงานผลการตรวจและแจ้งงเตืเตืออนน
การรายงานผลการตรวจและแจ้
(AlertSystem)
System)
(Alert
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัตกิ ารกรอกผลทางห้ องปฏิบตั ิการเพิ่มเติมลงในระบบ TRN
บวก

ลบ

ห้องปฏิบัติการแจ้งผลกลับไปยัง
ผู้ส่งตัวอย่างเพื่อแจ้งกลับไปยัง
เจ้าของต่อไป

ระบบแจ้ งเตือนการพบโรคมายังศูนย์สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในระบบ TRN
ส่งอีเมลล์แจ้ งเตือนการเกิดโรคพิษสุนขั บ้ า
ไปยังผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
อธิบดีกรมปศุสตั ว์, รองอธิบดีกรมปศุสตั ว์,
ปศุสตั ว์จงั หวัด และปศุสตั ว์เขต ทัว่ ประเทศ

ส่งข้ อความ SMS แจ้ งเตือนการเกิดโรคพิษสุนขั บ้ า
ไปยังผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
- ปศุสตั ว์จงั หวัด. ภายในเขตปศุสตั ว์ที่เกิดโรค
- ปศุสตั ว์เขต
- ผู้บริ หารกรมปศุสตั ว์
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แผนผังที่ 2 การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
สัตว์สงสัยตรวจพบผลบวกทางห้องปฏิบัติการ

รพ. พบผู้ป่วยสงสัยหรือเสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
E-mail

สานักโรคติดต่อทั่วไป

ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรเฝ้ำระวังโรคระบำดสัตว์
แจ้งเตือนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

E-mail

งำนระบำดวิทยำของ รพ.
ทำกำรสอบสวนเบื้องต้น

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
กลุ่มระบำดวิทยำ

Line/Tel ด่วนที่สุด

ปศุสัตว์เขต
SMS

สำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ผู้รับผิดชอบงำนโรคพิษสุนัขบ้ำ

E-mail

SMS

ปศุสัตว์จังหวัด
กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์

Line/Tel

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
อำเภอแอธำรณสวุ
เข้าร่วม

รพ.สต.
หัวสัตว์ Positive

รายงานข้อมูล

หัวสัตว์ Positive

ข้อมูลการฉีด
วัคซีน

ปศุสัตว์อำเภอ

ทีม SRRT สอบสวนและควบคุมโรค
 ค้นหำผู้สัมผัสโรค
 ติดตำมให้มำรับวัคซีนครบ
ชุด
โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชน
- ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สัมผัสโรคจนครบชุด
อสม. ช่วยติดตำมผู้สัมผัสโรค

อำสำสมัครปศุสัตว์

แบบรำยงำนกำรค้นหำติดตำมผู้สัมผัสโรค

หมายเหตุ:

ดำเนินกำร

ประสำนงำน

รำยงำนข้อมูล
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Rabies-1 สาหรับ รพ.สต./รพ./สสอ.

แบบฟอร์มการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค (Post-Exposure prophylaxis)
หน่วยงานที่ทาติดตาม (รพ. / รพ.สต. / ทีมSRRT)....................................................................................................................................................................
ชนิดสัตว์ที่พบผลบวก O สุนัข
O แมว
O โค
O อื่นๆ ระบุ.................................
วันที่พบผลบวก.............................................ที่อยู่ของสัตว์ที่พบผลบวก : หมู่..........อาเภอ................................ตาบล.............................จังหวัด.....................................
วันที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ถ้ามี)...........................ที่อยู่ขณะป่วยหรือเสียชีวิต : หมู่.......อาเภอ......................ตาบล........................จังหวัด............
ที่อยู่ขณะถูกสัตว์กัด-ข่วน : หมู่.......อาเภอ......................ตาบล........................จังหวัด..............
การฉีด RIG
No
.

ชื่อ-นามสกุล

อายุ
เพศ
(ปี)

ที่อยู่/โทร

วันที่
สัมผัสโรค
(ว/ด/ป)

1

นายปิติ รักการงาน

ช

45

15/11/59

2

น.ส.ดอกแก้ว ดีงาม

ญ

30

15/11/59

3

ด.ช.ต้นกล้า สามัคคี

ช

10

17/11/59

ฉีด

ไม่ได้
ฉีด

√
√

√

วันที่รับวัคซีน (ว/ด/ป)
1

ฉีด IM เข็มที่
2
3
4

15/11/ 18/11/ 22/11/
59
59
59
15/11/ 18/11/ 22/11/
59
59
59

29/11
/59
29/11
/59

5

1

ฉีดกระตุ้น

ฉีด ID เข็มที่
2
3

4

หมายเหตุ
กรณีรับ
วัคซีนไม่
1
2 เข็ม
ครบชุด
เข็ม
D0 D3
หรือล่าช้า
D0

15/12/
59
17/12/
59

เข็ม 5 มาช้า
เพราะกลับ
ต่างจังหวัด
17/11/ 20/11/ 24/11/ 17/12/
59
59
59
59

สรุปเหตุการณ์
1. พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า...............ราย อายุ..............ปี เป็นเพศ...............
2. จานวนผู้สัมผัสโรคทั้งสิ้น...........................ราย ได้รับวัคซีนครบชุด.................ราย ไม่ครบชุด.................ราย
สูตรคานวณ ร้อยละของผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง = จานวนผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนครบชุด x 100
จานวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมดต่อหนึ่งเหตุการณ์

= ร้อยละ..............

หมายเหตุ: กรุณารวบรวมและส่งข้อมูลกลับไปยัง สสจ. ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
หากสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร: 0 2590 3177-8 และขอขอบคุณ รพ.สต/รพ./สสอ. ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานและรายงานข้อมูลมา ณ ที่นี้
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Rabies-2 สาหรับ สสจ.

1.
2.

3.

4.
ลาดับ
1
2

สรุปรายงานผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ชื่อหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................................................................................................
จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า....................ราย
ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................เพศ.......................อายุ..........................ปี
ที่อยู่ขณะเสียชีวิต........................................................................................................................................................
สาเหตุของการเสียชีวิต................................................................................................................................................
จานวนหัวบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด...........................................ตัวอย่าง
ที่อาเภอ..................................................................จานวน............................................................................ ตัวอย่าง
ทีอ่ าเภอ..................................................................จานวน............................................................................ตัวอย่าง
ผลการติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
อาเภอ
เมือง
โชคชัย

จานวน
ผู้สัมผัสโรค
(ราย)
20
30

ฉีด RIG (ราย)
ฉีด
15
15

ฉีด IM 5 เข็ม (ราย)

ฉีด ID 4 เข็ม (ราย)

ฉีดกระตุ้น (ราย)

ไม่ได้ฉีด ครบชุด ไม่ครบชุด ครบชุด ไม่ครบชุด ครบชุด ไม่ครบชุด
5
15

10
9

1

5
10

-

5
10

คิดภาพรวมระดับจังหวัด
พบผู้สัมผัสโรคทั้งสิ้น.....................ราย เป็นเพศชาย..............ราย เพศหญิง...............ราย
ได้รับวัคซีนครบชุด........................ราย ไม่ครบชุด..................ราย
สูตรคานวณ ร้อยละของผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง
= จานวนผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนครบชุด x 100
= ร้อยละ..............
จานวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมด
5. มาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ดาเนินการในพื้นที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................ ....................................................
หมายเหตุ: กรุณาส่งข้อมูลกลับไปยัง สคร. ทีร่ ับผิดชอบ ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน
หากสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
โทร: 0 2590 3177-8 โทรสาร: 0 2965 9484 E-mail: zoo_cdc@yahoo.com
ขอขอบคุณ สสจ. ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานและรายงานข้อมูลมา ณ ที่นี้

-
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Rabies-3 สาหรับ สคร.

1.
2.

3.

4.
ลาดับ
1
2

สรุปรายงานผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ชื่อหน่วยงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่.............................................................................................................
จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า....................ราย
ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................เพศ.......................อายุ..........................ปี
ที่อยู่ขณะเสียชีวิต......................................................................................................................................... ...............
สาเหตุของการเสียชีวิต................................................................................................................................................
จานวนหัวบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด...........................................ตัวอย่าง
ทีจ่ ังหวัด..................................................................จานวน............................................................................ตัวอย่าง
ทีจ่ ังหวัด..................................................................จานวน............................................................................ตัวอย่าง
ผลการติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัด
นครชัย
ศรีราช

จานวน
ผู้สัมผัสโรค
(ราย)
20
30

ฉีด RIG (ราย)
ฉีด
15
15

ฉีด IM 5 เข็ม (ราย)

ฉีด ID 4 เข็ม (ราย)

ฉีดกระตุ้น (ราย)

ไม่ได้ฉีด ครบชุด ไม่ครบชุด ครบชุด ไม่ครบชุด ครบชุด ไม่ครบชุด
5
15

10
9

1

5
10

-

5
10

คิดภาพรวมระดับเขต
พบผู้สัมผัสโรคทั้งสิ้น.....................ราย เป็นเพศชาย..............ราย เพศหญิง...............ราย
ได้รับวัคซีนครบชุด........................ราย ไม่ครบชุด..................ราย
สูตรคานวณ ร้อยละของผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง
= จานวนผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนครบชุด x 100
= ร้อยละ..............
จานวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมด
5. มาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ดาเนินการในพื้นที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................ ....................................................
หมายเหตุ: กรุณาส่งข้อมูลกลับไปยังสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
หากสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
โทร: 0 2590 3177-8 โทรสาร: 0 2965 9484 E-mail: zoo_cdc@yahoo.com
ขอขอบคุณ สคร. ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานและรายงานข้อมูลมา ณ ที่นี้

-

