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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติด

เชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าที่ครบชุดตามกำหนดนัด โดยกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนกำหนดไว้ให้พ้ืนที่ในภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE)  

ในปี พ.ศ. 2562 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2562) ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 3 ราย จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดบุรีรัมย์  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดพัทลุง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) พบผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 รายในปี 2561 ในอำเภอบางแก้ว จึงถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงของโรค
พิษสุนัขบ้า 

การบริหารจัดการ 
1. เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่และมาตรการจัดการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย สถานการณ์โรคในสัตว์และในคน/พ้ืนที่ /ปัจจัยเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง/
มาตรการจัดการป้องกันปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมปศุสัตว์, ท้องถิ่น, ชุมชน 

2. สื่อสารความเสี่ยงและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพ้ืนที่พบสัตว์พบเชื้อ   โรงเรียน,วัด,
ชุมชนในการป้องกันและปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสัมผัสโรค  

3. การควบคุมป้องกันโรคล่วงหน้าและหรือระยะเกิดโรค โดยบูรณาการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์และท้องถิ่นท้ัง 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีพบสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าตัวที่ 2 ในระยะ 3 เดือน 
- กรณีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

4. บริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย 1 อปท.  

- สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ Cold chain วัคซีน
ในสัตว์ตามแนวทางที่กำหนด (การเข้าถึงข้อมูลประชากรสุนัข-แมว, แผนการฉีดวัคซีนในสัตว์ของท้องถิ่น , 
ความครอบคลุมวัคซีนในสัตว์ ฯลฯ) 

6. สรุปผลผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติรอบ 6 เดือน 
7. ประเมินการรับรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลที่พบหัวบวกในปี พ .ศ. 2562 

ของอำเภอเสี่ยงตามแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง/ตำบล 
8. สรุปผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนเสนอผู้บริหาร 
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ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง มีการขับเคลื่อนงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกระดับ การวางแผนดำเนินงาน ควบคุมกำกับและติดตามโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง และมี
คณะทำงานด้านการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขับเคลื่อน ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งมีการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดำเนินการเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุงพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่ส่งตรวจเชื้อฯ จำนวน 7 
ตัวอย่าง มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 37 ราย จำแนกเป็นพ้ืนที่เขตอำเภอเมือง 2 ตำบลคือตำบลปรางหมู่พบเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัข มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 8 ราย ทุกรายได้รับการติดตามรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 
เข็มตามเกณฑ์ และตำบลลำปำ พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัข มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 11 ราย ทุกรายได้รับ
การติดตามรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มตามเกณฑ์ อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าบอนและอำเภอ
บางแก้วแห่งละ 1 เหตุการณ์ ทุกรายได้รับการติดตามรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มตามเกณฑ์ 
ส่วนอีก 2 ตัวอย่าง ของอำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอศรีนครินทร์ ไม่พบผู้สัมผัสเชื้อเนื่องจากเป็นสุนัขที่ถูกรถ
ชน 
ตาราง 1 พ้ืนที่พบหัวบวกเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตามลำดับเหตุการณ์ที่พบเชื้อในจังหวัดพัทลุง  

ลำดับ
เหตุการณ์ 

พ้ืนที่พบหัวบวก 
(อำเภอ) 

ผู้สัมผัสโรค(คน) 
มารับวัคซีน (คน) ไม่มารับวัคซีน

(คน) ครบโด๊ส ไม่ครบโด๊ส 
1 เมืองพัทลุง 8 8 0 0 
2 ศรีบรรพต 8 8 0 0 
3 ป่าบอน 5 5 0 0 
4 บางแก้ว 5 5 0 0 
5 เมืองพัทลุง 11 11 0 0 
6 เมืองพัทลุง 0 0 0 0 
7 ศรีนครินทร์ 0 0 0 0 
 รวม 37 37 0 0 

         
และในแต่ละแห่งที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้มีการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้าในสุนัข รอบบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุรัศมี 5 กิโลเมตร ครบทุกอำเภอที่มีหัวบวก 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เกิดเหตุ ออกดำเนินการติดตาม

ค้นหาผู้สัมผัสโรค ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน และทำการรักษาหากมีแผล ติดตามทุกรายให้
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนครบโด๊ส และดำเนินการให้สุขศึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนทั้ง
แผ่นพับและเสียงตามสายในชุมชน ในจุดเกิดเหตุและบ้านใกล้เคียงในหมู่บ้านนั้น หลังจากนั้ นสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ออกติดตามประเมินความรู้ของประชาชนที่ได้รับจากการให้สุขศึกษารอบบริเวณจุด
เกิดเหตุ จุดละ 30 ตัวอย่าง  
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- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดำเนินการติดตามกำดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าดังนี ้

1) ออกติดตามการดำเนินงานในพ้ืนที่และสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ 
จำนวน 5 ตำบล ใน 5 อำเภอ จำนวน 155 คน ผลการประเมินระดับความรู้พบว่าประชาชนมีความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าในระดับต่ำ ร้อยละ 78.1  และระดับปานกลางร้อยละ 21.9 ความรู้ระดับสูงไม่มี 

 

ตาราง 2 ระดับความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพ้ืนที่หัวบวก จังหวัดพัทลุง ปี 2562  

ตำบล 
ระดับความรู้ 

รวม 
ต่ำ ร้อยละ  ปานกลาง  ร้อยละ 

  

ปรางหมู่ 13           41.94  18           58.06  31 
ลำปำ 25           80.65  6           19.35  31 
นาปะขอ 26           81.25  6           18.75  32 
วังใหม ่ 30           96.77  1             3.23  31 
เขาย่า 27           90.00  3           10.00  30 

รวม 121           78.06  34           21.94  155 
 

2) ติดตามประเมินการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด
พัทลุง พบว่า 

- โรงพยาบาลทุกแห่งมีวัคซีนเพียงพอทั้งวัคซีนสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่
ดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์ กลุ่ม Pre exposure ได้รับวัคซีนสนับสนุนจาก สคร. 12 สงขลา และกลุ่มผู้สัมผัสโรค
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดซื้อและตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมาได้รับการสนับจาก สปสช. อย่าง
เพียงพอ 

ตาราง 3  การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้าในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงจังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ 2462 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
รับวัคซีน 2 ครั้ง 

จำนวน(คน) 
1. อำเภอเมืองพัทลุง   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  สัตวแพทย ์ 1 
  อาสาปศุสัตว์ 5 
  พนักงานเทศบาล 83 
บุคลากรด้านสาธารณสุข   
  แพทย์/พยาบาล 67 
  SRRT 32 
  อ่ืนๆ   
รวม   188 
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บุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
รับวัคซีน 2 ครั้ง 

จำนวน(คน) 
2. อำเภอกงหรา 
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 9 
บุคลากรด้านสาธารณสุข   
  SRRT 6 
รวม   15 
3. อำเภอเขาชัยสน   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 5 
รวม   5 
4. อำเภอตะโหมด   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 5 
รวม   5 
5. อำเภอควนขนุน   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 12 
รวม   12 
6. อำเภอปากพะยูน   
บุคลากรด้านปศุสัตว์   
  อาสาปศุสัตว์ 5 
บุคลากรด้านสาธารณสุข   
  แพทย์/พยาบาล 78 
  SRRT 37 
รวม   120 
รวมทั้งจังหวัด 345 

 
- การลงรายงานการฉีดวัคซีนในผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36 ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของ 

สำนักระบาด กรมควบคุมโรค มี 5 โรงพยาบาล ที่มีการลงรายงานเป็นปัจจุบัน  อีก 6 โรงพยาบาล ติดขัดเรื่อง
การบริหารจัดการภายในและระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีความเสถียร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุ นายน 2562 ) แต่ได้
ร่วมกันหาทางแก้ไขจนในเดือนสิงหาคม สามารถดำเนินการลงข้อมูลในระบบ ร.36 แล้วจำนวน 10 
โรงพยาบาล คาดว่าในปีงบประมาณ 2563 ทุกโรงพยาบาลสามารถลงข้อมูลการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ 
ร.36 ได้ครบทุกโรงพยาบาล  
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ตาราง 4 จำนวนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ ร 36 จำแนกรายโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง 
อำเภอ รวม 
เมืองพัทลุง 2 
กงหรา 35 
เขาชัยสน 746 
ตะโหมด 379 
ควนขนุน 1,965 
ปากพะยูน 219 
ศรีบรรพต 160 
ป่าบอน 1,377 
บางแก้ว 640 
ป่าพะยอม 173 
ศรีนครินทร์ 778 
รวม 6,474 
 

 จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอิมมูลโนโกลบูลิน ประจำปีงบประมาณ 2562  

 จังหวัดพัทลุง 
ลำ 
ดับ 

โรงพยาบาล จำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าหลังการสัมผัสโรคและอิมมูโนโกลบูลิน หมายเหตุ 

ฉีดวัคซีนครบชุด 
(4-5 เข็มหรือ

กระตุ้น) 

ฉีดวัคซีน
ต่ำกว่า 4 

เข็ม 

ฉีดวัคซีน
ไม่ครบ

ชุด 

ไม่ฉีด
วัคซีน 

ฉีดอิมมูโน
โกลบูลิน 

  
1 ป่าพะยอม                489        69        87       3        87    
2 ตะโหมด                287        46        24       -    78    
3 ป่าบอน              1,197        92        88       -        256   
4 บางแก้ว                671          5        53       -          56    
5 กงหรา                116      846      506       -        171    
6 เขาชัยสน                570        29      107       -        162    
7 ปากพะยูน                597        37      120       -        142    
8 ควนขนุน              1,689        72      123       1      353    
9 รพ.พัทลุง                776    2,077    2,077  138      440   

10 ศรีนครินทร์              1,112        90      132       -        227    
11 ศรีบรรพต                116        17        14       1        42    

  รวม              7,620    3,380    3,331       5    2,014    
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา 1 1 100 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100 
   ตะโหมด 1 1 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100    
ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต 1 1 100 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว 1 1 100 
ป่าพะยอม 1 1 100 
ศรีนครินทร์ 1 1 100 

รวม 11 11 100 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

    
ผู้รับผิดชอบ นายทวี  ชูช่วย 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 074613127 ต่อ 401 
e-mail Taweechuchuay@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30/09/62 

 
 


