โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี
ชุมชนบ้านบ่อปั้น ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
..........................................................................................................................................................................................
1. ชื่อโครงการ: รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. สถานภาพของโครงการ:
2.1 ประเภทโครงการ
[] โครงการใหม่
2.2 การบูรณากับการเรียนการสอน
[] รายวิชา PH 1101 การสาธารณสุขเบื้องต้น
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ สพ.ญ.มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

5. ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์ จุฬาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท

ม่วงดิษฐ์
สุวรรณหงษ์

หัวหน้าโครงการ

รักษาการคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

6. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติของเทศบาล ไว้ในส่วนที่ 3 มาตรา 50 (4) คือ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 (19) คือ การสาธารณสุข การอนามั ย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้
ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องเสียชีวิตทุกคน ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นาโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น เมื่อคน
ไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้าลายสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทาให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้ และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถที่
ติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้ โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน ของ
ทุกปี โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้แต่ไม่สามารถรักษาได้ เมื่อมีอาการของโรค การป้องกันที่ดี คือ การ
ระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้าลายของสัตว์ รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าสัตว์ถูกกัดต้องรีบทาความสะอาดบาดแผลและไปพบแพทย์เพื่อทาการฉีดวัคซีนทันที
ด้วยปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุข
ของพสกนิกรไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้มีความผาสุก เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดาเนิน งานของศูนย์
ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ. 2559 ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า “ทรงห่วงใยโรคพิษ
สุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสาคัญของชาติ” และมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ตามโครงการ “สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามวาระแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2562 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาในเขตเทศบาลตาบลสระ
ยายโสม อ.อู่ท อง จ.สุ พรรณบุ รี ได้มี สัต ว์ที่เป็นโรคพิษสุ นัขบ้ าเป็ นจ านวนมาก ดังนั้ นเพื่ อให้ การดาเนิน งานเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงของสัตว์ที่สามารถทาให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบ่อปั้น ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดทา
โครงการความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2561 โดยเน้นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการฉีดวัคซีน
๑

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสารวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข -แมวการผ่าตัดทาหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัข
บ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งในคนและสัตว์
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทาให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่และมีการดาเนินงานต่อเนื่องทุกปี
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลีย้ งอย่างถูกต้องและ
รับผิดชอบ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนขั บ้า การปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันสุนัขกัด การปฏิบัตติ นหลังจากถูกสุนัขกัด
8. ขั้นตอนการดาเนินงานตาม PDCA
1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
- ประชุมเพื่อจัดเตรียมวางแผนงาน การจัดโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะฯ
- ประสานงานกับภาระหน้าที่งานของแต่ละฝ่าย
- ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้ประสานงานบริการวิชาการแก่สังคม และประชุมคณะทางาน
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน (Do)
- ประสานงานกับผู้นาชุมชน คณะกรรมการจัดโครงการ สโมสรนิสิต และนิสิตที่ร่วมจัดโครงการ
- ประสานงานฝ่ายพาหนะ ที่จะใช้ในการเดินทางไปดาเนินกิจกรรม
- ดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการที่วางแผนไว้
3. ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบขณะดาเนินงาน (Check)
- ส่งใบเสร็จค่าใช้จา่ ยภายใน 7 วัน
- ส่งสรุปผลการประเมินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน
- ใช้วิธีการตอบแบบสอบถามในการประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
4. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act)
- จัดส่งรายงานการประเมินผลการดาเนินโครงการ
- จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
9. เป้าหมายโครงการ
1. ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและเกิดความตระหนักถึงการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อสัมผัสโรค (ถูกสัตว์กัด) (ทาแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม)
2. สามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จานวนสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดลงหรือหมดไป
10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี 1 กาญจนบุรี
2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี
3. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี
4. ประชาชนในชุมชนบ้านบ่อปัน้ ต.สระยายโสม
รวม ผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 10
จานวน 8
จานวน 4
จานวน 80
102

คน
คน
คน
คน
คน

๒

11. ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ)
15 มีนาคม พ.ศ. 2562
12. สถานที่ดาเนินโครงการ
ชุมชนบ้านบ่อปั้น ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
13. ลักษณะกิจกรรม
1. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์
2. ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและเกิดความตระหนักถึงการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อ
สัมผัสโรค (ถูกสัตว์กัด) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์
14. งบประมาณ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นจานวนเงิน 13,000 บาท
15. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้นาชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน และผู้สนใจไม่ต่ากว่า 60 คน
เชิงคุณภาพ ผู้เข้า รับการอบรมมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคพิษสุ นัขบ้ าและเกิดความตระหนักถึงการ
ป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อสัมผัสโรค (ถูกสัตว์กัด) ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา ระยะเวลา 1 วัน ช่วงเดือนมีนาคม 2562
16. วิธีการประเมินผล
จากแบบทดสอบ แบบประเมินผลโครงการ จากการสัมภาษณ์และการสังเกต
17.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและเกิดความตระหนักถึงการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อสัมผัสโรค(ถูกสัตว์กัด)
2. สามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ ................................................................................................. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(อาจารย์ สพ.ญ.มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ)์
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ลงชื่อ.................................................................................................................ที่ปรึกษาโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์)
รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ลงชื่อ.................................................................................................................ผู้เห็ นชอบโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ลงชื่อ.................................................................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(ดร.จุรีวรรณ มณีแสง)
รองอธิการบดี
๓

