
EOC–Rabies 

เขตสขุภาพที่12

 
 นายแพทยอ์ทุิศศกัดิ์  หรริตันกลุ 

ผ ูอ้ํานวยการเขตสขุภาพที่ 12





ประเด็นยทุธศาสตร ์8 ยทุธศาสตร์

ยทุธฯ ประเด็น หน่วยรบัผิดชอบ

1 การเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับา้ในสตัว์ กรมปศสุตัว์

2 การจดัการระบบศนูยพ์กัพิงสตัว์ จงัหวดั/มหาวิทยาลยั

3 การเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุ และดแูลรกัษา

โรคพิษสนุขับา้ในคน

กรมควบคมุโรค

(สาธารณสขุ)

4 การขบัเคลื่อนการดําเนินงานโรคพิษสนุขับา้

ในทอ้งถิ่น

กรมสง่เสรมิการ

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

5 การประชาสมัพนัธ์ กรมปชส.

6 การบรูณาการและการบรหิารจดัการขอ้มลู

โรคพิษสนุขับา้

กรมปศสุตัว์

7 การติดตามและประเมินผล ผ ูต้รวจราชการ

กระทรวง

8 การพฒันานวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั



ผ ูเ้สียชีวิตจากโรคพิษสนุขับา้ เขตสขุภาพที่ 12 

ตัง้แต่ 1 ม.ค.- 10 พ.ค. 61

อ .หาดใหญ่ : ชาย 50 ปี 
เริ่มป่วย 3 ก.พ .61

เสียชีวติ 11 ก.พ . 61

สุนัข  : ไม่มีเจ้าของกัด
ไม่ได้รับวัคซ ีน

อ .บางแก้ว : ชาย 38 ปี 
เริ่มป่วย 23 มี.ค.61

เสียชีวติ 25 มี.ค. 61

สุนัข  : มีเจ้าของกัด
ไม่ได้รับวัคซ ีน

อ .วังวเิศษ : ชาย 44 ปี 
เริ่มป่วย 24 ก.พ .61

เสียชีวติ 10  มี.ค. 61

สุนัข  : มีเจ้าของกัด
ไม่ได้รับวัคซ ีน

ปี จาํนวนผู้ เสียชีวติ

จากโรคพษิสุนัขบ้า

จังหวัด

2556 1 สงขลา

2557 1 สงขลา

2558 0 -

2559 1 สงขลา

2560 0 -



p.5



 สาธารณสขุ  

                -  ติดตามผ ูส้มัผสัและฉีดวคัซีนใหค้วบ 100 % 

                - จดัเตรยีมวคัซีนใหเ้พียงพอ

                -  สื่อสารความเสี่ยง ทกุช่องทาง

 ปศสุตัว ์

                - เรง่รดัการสาํรวจและฉีดวคัซีนสนุขัมีเจา้ของใหค้รอบคลมุ

 - เรง่รดัฉีดวคัซีน/ทําหมนั/เคลื่อนยา้ย สนุขัจรจดั 

    ทอ้งถิ่น

              - ขึ้นทะเบียนและสนบัสนนุวคัซีนในสตัวใ์หเ้พียงพอ

              - จดัหาสถานที่กกักนัสนุขัจรจดั

   ประชาสมัพนัธ ์

              - สื่อสารกระต ุน้ใหป้ระชาชนตื่นตวั แต่ไมต่ระหนก

                 ในการป้องกนั ตวัเอง

มาตรการระยะเรง่ด่วน



ผู้บัญชาการเหตุการณ์
นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ

ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12
(089-9739936)

กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์
นพ.วิเศษ  สิรินทรโสภณ                    

รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดสงขลา
(081-9590010)

ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข : โรคพิษสุนัขบ้า

เขตสุขภาพที่ 12

ศูนย์ EOC Rabies เขตสุขภาพที่12
โทร : 074-323431
โทรสาร : 074-323285
E-mail: csosk12@gmail.comรองผู้บัญชาการเหตุการณ์

นพ.อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 12
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสงขลา

(081-5989996)

กลุ่มภารกิจปฏิบตัิการ
นพ.บรรเจิด  นนทสูติ

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลา
(085-2524466)

กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ
นพ.บุญชัย พิริยกิจกําจร

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
(081-5407370)

กลุ่มภารกิจสุขภาพจิต 
พญ.บุญศิริ  จันศิริมงคล

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร์ (089-1403884)

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง
นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) (081-7980379)

 

กลุ่มภารกิจสํารองเวชภัณฑ์
และส่งกําลังบํารุง

นพ.พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพสิฐ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

(081-8982800)

กลุ่มภารกิจการเงินงบประมาณ
นพ.ธนิศ  เสริมแก้ว

นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง
  (081-8949670)

กลุ่มภารกิจเทคโนโลยสีือ่สาร
นพ.สงกรานต์  ไหมชุม

นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดยะลา
(081-9905213)

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ
ดร.นพ.สุวิช  ธรรมปาโล

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 
ที่12 จังหวัดสงขลา (087-0898866)
 



สถานการณส์ตัวต์ิดเชื้อโรคพิษสนุขับา้ 

เขตสขุภาพที่ 12 ตัง้แต่ 1 ม.ค.-  8 พ.ค. 2561

ที่มา : สคร.12

จงัหวดั จํานวนอําเภอ

ทัง้หมด

จํานวนอําเภอ

ที่พบหวัสตัว์

จํานวน

หวัสตัวบ์วก

สงขลา 16 12 62

สตลู 7 5 27

ตรงั 10 6 17

พทัลงุ 11 6 9

ปัตตานี 12 1 3

ยะลา 8 0 0

นราธิวาส 13 0 0

รวม 77 30 118



ผ ูส้มัผสัโรคพิษสนุขับา้ 

เขตสขุภาพที่ 12 ตัง้แต่ 1 ม.ค.- 23 เม.ย. 2561

ที่มา : สคร.12

ไดร้บัวคัซีนครบชดุ 187 ราย 
(94.5 %)

ไดร้บัไมค่รบชดุ 11 ราย (5.5%)



จงัหวดั Rabies Vaccine ERIG HRIG วันที่รายงานข้อมูล
ตรงั 2,130 566 58 4 พ.ค. 61

พทัลงุ 1,494 0 0 30 เม.ย. 61

สตลู 401 474 15 3 พ.ค. 61

สงขลา 2,864 2,990 130 3 พ.ค. 61

ปัตตานี 1,040 0 0 23 เม.ย. 61

ยะลา 1,064 336 84 2 พ.ค. 61

นราธิวาส 1,150 0 0 3 พ.ค. 61

เขต12 10,143 4,366 287

ยอดคงคลงั Rabies Vaccine & Rabies Immunoglobulin
เขตสขุภาพที่ 12

ที่มา : สคร.12



การสื่อสารความเสี่ยง

1. จดัทําประเด็นสื่อสารความเสี่ยงเรือ่งโรคพิษสนุขับา้

     **เนน้สนุขั เด็กอยา่ชะลา่ใจ โดนสนุขั แมวกดั ขว่น 

     **อยา่ชะลา่ใจ ลา้งแผล เบาๆดว้ยนํ้าสบ ู่ใสย่าเบตา้ดีน รบีไปพบแพทย ์

      ฉีดวคัซีนใหค้รบชดุ

2.  เขียนขา่ว จดัทํา Infographic เผยแพรผ่า่นเครอืขา่ยสื่อสาร

     ประชาสมัพนัธ ์อยา่งต่อเนื่อง



จงัหวดั จํานวน (คน)

สงขลา 5,000

พทัลงุ 1,000

ตรงั 3,000

สตลู 1,000

ปัตตานี 1,500

ยะลา 1,000

นราธิวาส 2,000

เขต12 14,500

ความตอ้งการวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับา้ลว่งหนา้

เขตสขุภาพที่12



 ขอบคณุครบั


