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1.การบูรณาการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน ปศุสัตว์ สาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

1.1  มีการแต่งตั้งค  าสัง่คณะกรรมการ/คณะท างานท่ีครอบคลุ่มหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ย 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1 สาธารณสุข  2 ปศุสัตว ์ 
3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



มีการประชุมคณะกรรมการและมติการประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน



1.2 การบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการ และการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน   
ท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ( 3 หน่วยงานหลกั )



2.การพฒันาระบบการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสุนัขบ้า

สถานการณ์โรคพษิสุนัขบ้าในคน
ไม่พบรายงานผู้เสียชีวติด้วยโรคพษิสุนัขบ้าและโรคไข้สมองอกัเสบ ( ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา )

2.1 สถานการณ์โรคพษิสุนัขบ้า



สถานการณ์โรคพิษสุนขับา้ในสตัว์
ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการโรคพิษสุนขับา้ ไม่พบเช้ือพิษสุนขับา้
ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี  



ส ารวจจ านวนสุนขั – แมว ปี 2557 – 2559
พื้นท่ีอ าเภอเขาฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแกว้

ต าบล
จ านวนสุนัข

รวม
จ านวนแมว

รวม
รวม

สุนัข-แมว 
ทั้งส้ิน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 2559

เขาฉกรรจ์ 639 950 1,643 406 595 1,001 2,644

เขาสามสิบ 997 1,740 2,738 378 525 903 3,641

พระเพลิง 1,729 1,840 3,569 324 161 485 4,025

หนองหวา้ 1,932 2,516 4,446 464 556 1,020 5,468

เทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

900 560 1,460 376 240 616 2,076

รวม 4 ต าบล
1 เทศบาล

6,251 7,607 13,858 1,948 2,077 4,025 17,883



จ านวนสุนขั – แมว ปี 2557 – 2559 ท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้
พ้ืนท่ีอ าเภอเขาฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแกว้

ต าบล
จ านวนสุนัข / แมว

ปี 2558
จ านวนสุนัข/แมว

ปี 2559

สุนขั แมว สุนขั แมว

ต าบลเขาสามสิบ 985 275 1,580 590

รวมสุนขัและแมว
ทั้งหมด

1,260 2170

ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 91.64
ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 95.81



2.2 การควบคุมประชากรสตัว ์ท าหมนัสุนขั-แมว ปี 2557 – 2559
พื้นท่ีอ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้

ต าบล
ผ่าตดัท าหมันสุนัข รวม ผ่าตดัท าหมันแมว

รวม
รวมสุนัขแมว   
ทั้งส้ิน

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

เขาฉกรรจ์ 126 8 8 142 30 5 10 45 187

เขาสามสิบ 141 6 5 152 49 2 5 56 208

พระเพลิง 72 2 21 95 30 2 19 51 146

หนองหวา้ 66 12 27 105 38 8 20 66 171

เทศบาล
ต าบลเขาฉกรรจ์

51 6 27 84 25 3 18 46 130

รวม
4 ต าบล
1 เทศบาล

456 34 88 578 172 20 72 264 842



ภาพการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และการควบคุมประชากรสุนขัและ
แมว โดยการผา่ตดัท าหมนั



ต าบลเขาสามสิบ การจดัการสุนขัจรจดัในพ้ืนท่ีร่วมกบั อบต. ปศุสตัว ์
สาธารณสุข และสถานศึกษา 



มีการประชาสมัพนัธ์ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้



2.2 แผนเร่งรัดหรือแผนด าเนินการท่ีสนบัสนุนการสร้างพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนขับา้



รายงานผูส้มัผสัและสงสยัวา่สมัผสัโรคพิษสุนขับา้ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั
บา้ตามแนวทางเวชปฏิบติั ของกรมควบคุมโรค ( ขอ้มูลจาก โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์)

ร้อยละของผูเ้ขา้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ครบชุดขอ้มูลจากโรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2559
- ผูท่ี้ถูกสุนขักดั จ  านวน  285 คน
- ผูท่ี้ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ครบชุด จ านวน 244 คน
- ผูท่ี้ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ไม่ครบชุด จ านวน  41 คน 
คิดเป็นร้อยละ  244/285*100 = 85.60



3.มีผลงานดเีด่นเป็นรูปธรรมทีชั่ดเจนในการป้องกนัควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 
-เป็นนวตักรรม หรือการพฒันาส่ิงทีม่ีอยู่ท าให้เกดิผลต่อการป้องกนัและควบคุม  
โรคพษิสุนัขบ้า
- สามารถน าไปใช้ในการขยายผลในพืน้ทีอ่ืน่ๆได้
- เป็นนวตักรรมทีคุ้่มค่าในการปฏบิตัิ



นวตักรรม โครงการเฝ้าระวงัการเขา้ – ออก พื้นท่ี เพื่อควบคุมป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ในต าบลเขาสามสิบ

ตวัช้ีวดั ( KPI ) เป้าหมาย ( Target ) ผลลพัธ์ท่ีปฏิบติัได้

-การส ารวจและเฝ้าระวงัสุนขัเขา้
ออกพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ ปี 2259

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70

-การส ารวจและเฝ้าระวงัสุนขัเขา้
ออกพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ ปี 2560

ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 -

-การส ารวจและเฝ้าระวงัสุนขัเขา้
ออกพ้ืนท่ี เพ่ือควบคุมป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ ปี 2259

ร้อยละ 100 -

ตวัช้ีวดัผลส าเร็จของโครงการนวตักรรม



ภาพนวตักรรม



ภาพกจิกรรมส านักงานป้องกนัควบคุมโรค ที ่6 จังหวดัชลบุรี เยีย่มให้ก าลงัใจ 
ทมีงานต าบลเขาสามสิบ



พิธีมอบโล่รางวลัโครงการประกวด Thailand Rabies Awards 2017 
ภายใตโ้ครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ของ

ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี
ในโครงการประชุมนานาชาติวนัป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ประจ าปี 2560

(World Rabies Day 2017) วนัท่ี 28 - 29 กนัยายน 2560
ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

อ าเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์




