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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices   
ประเภทองค์กร           [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องนำเสนอ เครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมใจป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด  

[  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น   
ที่อยู่ 181/37 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 043 226164  โทรสาร 043 222818-9  เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/odpc7/ 
ชื่อผู้เขียน เจ้าของผลงาน (ผู้นำเสนอ) นางสาวปานแก้ว  รัตนศิลป์กัลชาญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท ์043 222818-9  โทรสาร 043 226164 
มือถือ  081 939 6639    อีเมล pankaewr@yahoo.com 
ชื่อผู้เขียน  นางสาวรัชนีกร  กุญแจทอง  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท ์043 222818-9  โทรสาร 043 226164  เบอร์โทร  0831433329  อีเมล koonjatong@hotmail.com    
ชื่อผู้เขียน  นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว  ตำแหน่ง  นักกีฎวิทยา 
โทรศัพท ์043 222818-9  โทรสาร 043 226164  มือถือ  0874269157  อีเมล Vipapon1106@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
1) กระบวนการการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ชาติของป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า และมีกระบวนการสร้างแกนนำในชุมชนเพื่อเจรจากับผู้ที่ให้อาหารสุนัขจรจัด/แมว เป็นต้น ร่วมติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานผ่านการจัดเสวนา/ประชาคมในพ้ืนที่ เพื่อไวต่อการเปลี่ยนแปลงและไวต่อการปรับปรุง
การดำเนินงาน และรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
2) ความชัดเจนของบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ และมีผลงานใน
พ้ืนที่เชิงประจักษ์ 
ประสิทธิผล  
1) ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับรางวัล Thailand Rabies Award ปีพ.ศ. 2561 
ระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  
2) มีสถานพักพิงสุนัขจรจัด 3 แห่ง และมีเตาเผาสัตว์ในวัดที่ได้จากการประชาคมของชุมชน เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 
3) ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนทุกคน และมีจำนวนผู้สัมผัสลดลง  
4) มีอาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เทศบาลตำบลท่าพระ  
5) ไดเ้ทศบัญญัติตำบลท่าพระในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
6.) เครือข่ายในชุมชนได้แก่ปศุสัตว์  ครู  นักเรียน  โรงพยาบาล  รพ.สต.  อสม. แกนนำชุมชน และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 78.41  รวมทั้งมีความพึงพอใจร้อยละ 95.45 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง: การบูรณการเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมใจป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ:  การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี พ.ศ. 2558–2561 พบ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5, 14, 11 และ 18 ราย ตามลำดับ ประกอบกับ
สถานการณ์ในสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมสูงขึ้น พบในสัตว์หลายชนิดคือ สุนัข แมว โค กระบือ และสุกร แต่สัตว์
ที่แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดคือสุนัข ร้อยละ 85   ในสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2560 
จำนวน 37, 43, 159 หัว ตามลำดับ และเมื่อวิเคราะห์การรับรู้โรคพิษสุนัขบ้าในประชาชนปี 2561 พบว่าประชาชน
มีการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่นร้อยละ60-75 รับรู้ว่าสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าต้องมีอาการดุ
ร้ายทุกตัว,  ร้อยละ20-35 เข้าใจว่าสุนัข-แมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค1เข็มจะสามารถป้องกันโรคได้ตลอดไป
ร้อยละ 57-72 เข้าใจว่าผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้  จากการขาดการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องของประชาชน 
รวมทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ไม่นำไปขึ้นทะเบียน  ทำให้มีชีวิตของประชาชนมี
ความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเมื่อป่วยแล้วจะไม่มีทางรักษาให้หายขาด“ต้องตายสถานเดียวเท่านั้น”   
กรมควบคุมโรค  โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มี วิสัยทัศน์: ระบบควบคุมโรคที่ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568 โดยมีพันธกิจที่สำคัญ 2 ใน 7 พันธกิจ คือ 1. ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ประสานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 สคร.7 ขอนแก่น ได้พัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชนโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนร่วมกับ
เทศบาลตำบลวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2556  และ ใน พ.ศ.
2556 สคร.7 ขอนแก่น ได้พัฒนากระบวนการความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป้าหมายหลักคือประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
รับรู้ปัญหาและร่วมมือแก้ไขปัญหา   มีเวทีเสวนาให้ภาคประชาชนร่วมวิเคราะห์ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า  พบปัญหา
ดังนี้ ด้านคน ประชาชนเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้ารักษาหายได้ มีผู้ที่ให้อาหารสุนัขและแมวจรจัด มีผู้ที่นำสุนัขหรือแมว
มาทิ้งในวัด และเจ้าของสัตว์ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ด้านสุนัข มีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น ไล่กัดคน/สัตว์อื่น คุ้ยเขี่ย
ขยะขับถ่ายไม่เป็นที่สร้างความสกปรก การขึ้นทะเบียนสัตว์ไม่ครอบคลุม สุนัขที่มีเจ้าของฉีดวัคซีนไม่สม่ำเสมอ 
สุนัข/แมวไม่ได้คุมกำเนิด เพิ่มจำนวนขึ้นทั้งจากการนำไปทิ้งและมีลูกเร็วครั้งละ 3-5 ตัว และ ด้านการบริหาร
จัดการ ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลสุนัข/แมวจรจัดในวัด ระเบียบการจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ยุ่งยาก ไม่มี
สถานที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด และแกนนำที่ลงไปฉีดวัคซีนสัตว์ในพื้นที่ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความสูญเสีย  
ปัญหาถูกนำมาแก้ไขร่วมกันโดยเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกับประชาชน  โดยกระบวนการประชุมเครือข่าย
แบ่งบทบาทหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  โดยหน่วยงานปศุสัตว์ดูแล
โรคในสัตว์  และ สคร. 7 ขอนแก่นดูแลโรคในคน ทั้งสองหน่วยงานประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื ่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดย สคร.7 จ.
ขอนแก่น ผลักดันถ่ายทอดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ สร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และผลักดันเครือข่ายภาคประชาชนให้พัฒนาศักยภาพตนเอง
รับรู้บทบาทและมาร่วมแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของชุมชนตนเอง   

การใช้กระบวนกาการมีส่วนร่วมโดยนำความรู้ไปสู่การพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
โดยมีการขับเคลื่อนกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ 1) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงานปศุ
สัตว์เขต 4 ขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ทำหมันสัตว์เลี้ยง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่
เครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สอบสวนโรคร่วมกับสาธารณสุข และร่วมเสวนา“การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า” ร่วมกับเครือข่ายจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 2) สสจ./สสอ.สนับสนุนวัคซีนสำหรับผู้สัมผัส สื่อ แผ่น
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พับ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน 3) โรงพยาบาลสิรินธร/รพ.สต.บ้านหนองบัว
ดีหมี/รพ.สต.ท่าพระ เป็นหน่วยที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนและติดตามผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้มา
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนแอปพลิเคชั่น แจ้งเตือนภัย
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเน้นโรคพิษสุนัขบ้า  5) เครือข่ายภาคเอกชน สนับสนุนวิทยากรอบรมความรู้และสาธิตการใช้
งานฝังไมโครชิพในสุนัข เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสุนัขเมื่อสร้างปัญหาในชุมชน 6) เครือข่ายภาคสังคม ประกอบด้วย 
6.1) วัดเทพปูรนารามนำร่องจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ซึ่งเกิดจากการประชาคมร่องของ เจ้าอาวาสวัด พระ ผู้นำ
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการวัด  และประชาชน (6.2) กำนันตำบลท่าพระ/ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญเป็นแกนหลักการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แบบมีส่วนร่วม 6.3) อสม.ให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด/ข่วน สำรวจประชากรสุนัขแมว 
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว จัดหาและฉีดวัคซีนให้สุนัข แมว และแจ้งข่าวเตือนภัยกับ
เครือข่ายอื่น 6.4) ครูและแกนนำนักเรียน สื่อสารแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งข่าว
เมื่อเห็นเหตุการณ์ 6.5) อาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวเทศบาลตำบลท่าพระแจ้งข่าวเตือนภัยเมื่อพบเหตุ
ผิดปกติเก่ียวกับคน/สัตว์ในพ้ืนที่ผ่านซอฟแวร์แอปพลิเคชั่น 6.6) แกนนำชุมชนเจรจากับผู้ให้อาหารสัตว์จรจัด  และ 
7.) เทศบาลตำบลท่าพระเป็นศูนย์กลางการประสานงานของเครือข่าย รวมทั้งออกกฏหมายการเลี้ยงสัตว์รวมทั้ง
กฏหมายการทิ้งและไม่รับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของคนในชุมชน  และขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวที่มีเจ้าของ และสุนัข-แมวใน
พ้ืนที่สาธารณะ  กระบวนการการมีส่วนร่วมบูรณการการทำงานร่วมกันตามแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนพร้อมกับ
กระบวนสร้างคุณค่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีระบบด้วยกระบวนการสร้าง
เครือข่ายภาครัฐ  ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ในปีพ.ศ. 2561 มีชาวบ้านที่ถูกสุนัขกัดเพียง 11 
ราย ได้รับการปฐมพยาบาลและฉีดวัคซีนครบชุดทุกคน ไม่มีผู ้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  ด้านสัตว์ขึ้นทะเบียน 
ประชากรสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีพ.ศ.2559 ร้อยละ 96.14   ปีพ.ศ.2560  ร้อยละ99.12 
และ ปีพ.ศ.2561 ร้อยละ100  มีศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด 3 แห่ง สุนัขจรจัดได้รับการฝังไมโครซิปโดยภาคเอกชน  มีเตาเผา
สัตว์ มีเครือข่ายการทำงานภาคประชาชน  และจากกระบวนการผลักดันเครือข่ายให้มีบูรณการงานแก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้าร่วมกัน  ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือ ด้านประชาชน มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขที่มีเชื้อกัด 
เนื่องจากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกตัว เครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มี
ความแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจน ซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  การ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบจะสามารถขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว  และเกิดความยั่งยืนของ
กระบวนการ  จากการประเมินผลการดำเนินงานสร้างระบบเครือข่ายได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากได้แก่ ด้าน
การมีส่วนร่วม ปศุสัตว์ ครู  นักเรียน โรงพยาบาล รพ.สต. อสม. แกนนำชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 78.41  ด้านความรู้  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ระดับสูง 
ร้อยละ 83.00 และด้านความพึงพอใจ  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบกระบวนการ ร้อยละ 95.45   
และเครือข่ายได้ MOU สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ ่งสู่
เป้าหมายการของการเป็นแนวร่วมกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย  
การดำเนินงานกระบวนการเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนร่วมใจป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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